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Перелік практичних навичок до практичного етапу комплексного 

кваліфікаційного екзамену з ОПП «Акушерська справа» 
Акушерство  

 
1. Продемонструйте техніку виконання  класичного зовнішньо-внутрішнього повороту плоду на 

ніжку.  
2. Проведіть  оцінку стану  новонародженої дитини за шкалою Апгар. 
3. Продемонструйте методи контролю і оцінки пологової діяльності.  
4. Продемонструйте на фантомі зовнішні методи виділення посліду. 
5. Продемонструйте методику вимірювання розмірів тазу. 
6. Продемонструйте методи визначення терміну вагітності,  дати настання пологів.  
7. Продемонструйте на фантомі  визначення ознак відокремлення плаценти. 
8. Продемонструйте на фантомі огляд пологових шляхів.  
9. Продемонструйте на фантомі методику надання класичної ручної допомоги при тазовому 

передлежанні плоду. 
10.  Продемонструйте методику  вислуховування серцебиття плоду,  дайте йому оцінку. 
11.  Продемонструйте на фантомі бімануальне обстеження та визначення  ймовірних ознак  ранніх  

термінів вагітності.  
12. Продемонструйте на фантомі техніку проведення  епізіотомії та перінеотомії.  
13. Продемонструйте на фантомі біомеханізм пологів при передньому виді потиличного 

передлежання.  
14. Продемонструйте вимірювання окружності живота та висоти стояння дна матки. 
15. Продемонструйте  зовнішні методи акушерського обстеження (прийоми Леопольда) 
16. Продемонструйте методику активного ведення  послідового періоду.  
17. Продемонструйте   на фантомі  методику виконання ручного відокремлення посліду. 
18. Продемонструйте методику огляду посліду на цілість.  
19. Продемонструйте визначення ознаки Вастена,  розміру Цангемейстера. 
20. Продемонструйте  визначення положення, позиції, виду і  передлежання   плода. 

 
Перелік ситуаційних задач  до практичного етапу комплексного кваліфікаційного 

екзамену з ОПП «Акушерська справа» 
Акушерство  

 
 

АКУШЕРСТВО 
 Вагітність 40 тижнів, пологи перші, ІІ період. Народився живий хлопчик масою 2400 г, зріст 48 

см. При пальпації матки акушерка  в ній виявила ще один живий плід. Положення другого плода  

поперечне, голівка справа. При вагінальному дослідженні встановлено: відкриття  шийки матки повне, 

плідний міхур цілий. 
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Яка тактика подальшого ведення пологів? 

АКУШЕРСТВО 
Роділля Н, доставлена власним транспортом  на ІІ термінові пологи з регулярною пологовою 

діяльністю. Протягом останніх двох тижнів турбували набряки на нижніх кінцівках та підвищення 

артеріального тиску. За допомогою не зверталась. Під   час  транспортування відчула різкий біль у 

животі в ділянці дна матки. Об’єктивно: тримається за живіт, шкірні покриви бліді, пульс 96 /хв, 

артеріальний тиск 110/70 мм.рт.ст. , з лівого боку матки видно припухлість. Виділення із статевих 

шляхів кров’янисті, темного кольору у невеликій кількості. Серцебиття плоду 90 /хв,  тони приглушені. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Дії акушерки приймального відділення. 

АКУШЕРСТВО 
У пологовий блок поступила  роділля на шості термінові пологи.  Останні пологи, які відбулися  

2 роки тому ускладнились гіпотонічною кровотечею.  Стан роділлі задовільний, пульс 80 уд/хв., АТ 

125/80 мм рт. ст. Пологова діяльність розпочалась 2 години тому. Перейми ритмічні по 25-30 сек. через 
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6-8 хв. Положення плоду повздовжнє, ОЖ-102см, ВСДМ-36 см. Серцебиття плоду ясне, ритмічне, 

140/хв. Навколоплідні води не відходили.   
1. Встановіть  попередній діагноз,  обґрунтуйте його 
2. Тактика ведення даних пологів та дії акушерки пологового блоку. 

АКУШЕРСТВО 
До акушерки ФАПу на черговий огляд з’явилась вагітна, у якої виявлено підвищення АТ до 

150/90мм.рт.ст, незначні набряки на нижніх кінцівках.  Вагітна  протягом двох тижнів знаходиться у 

відпустці по вагітності і пологах.  
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Тактика акушерки ФАПу. 

АКУШЕРСТВО 
В  пологовий  стаціонар на ІV термінові пологи машиною швидкої допомоги доставлена роділля 

Т.  Останні пологи (2 роки тому) були швидкими, ускладнились  розривами шийки матки та 

промежини. Пологова діяльність розпочалась дві години тому.  Роділля веде себе неспокійно, 

скаржиться на болючість перейм.  Переведена в пологовий блок. Пологова діяльність ритмічна, 

перейми по 40-45 сек, надмірної сили з інтервалами в 2-3 хв.  ОЖ-98 см, ВСДМ – 32см., серцебиття 

плоду 160 уд/хв., тони ритмічні, звучні.  При  піхвовому обстеженні встановлено: шийка матки 

згладжена, відкриття зіву на 7- 8 см, плідний міхур цілий, напружений. Нижній полюс голівки вище 

сідничних остей.  
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Дії акушерки пологового залу. Тактика ведення пологів. 

АКУШЕРСТВО 
 До акушерки жіночої консультації звернулась вагітна 34 років у терміні вагітності  38 тижнів. В 

анамнезі  1 штучний аборт, після чого  безпліддя протягом 4 років. Об’єктивно:  передлегла частина 

над входом в малий таз не визначається. Голівка зліва,  тазовий кінець справа. Серцебиття плоду ясне, 

ритмічне, вислуховується зліва, на рівні пупка з частотою 138 уд/хв. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Тактика акушерки. 

АКУШЕРСТВО 
Пологи ІІ термінові, проходили нормально і закінчились народженням живої дитини.  Роділля 

не дала згоди на застосування активної тактики ведення ІІІ періоду пологів. Акушерка очікує 

самостійного  відділення посліду,  перевіряючи ознаки його відокремлення кожні 5-10 хвилин. Через 30 

хвилин  від початку послідового періоду ознаки відшарування плаценти негативні. Загальний стан 

роділлі добрий, кров’янисті виділення   відсутні. 
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Акушерська тактика . 

АКУШЕРСТВО 
В пологовій залі повторнородяча.   Роділля не дала письмової згоди на застосування активної 

тактики ведення послідового періоду. Після народження плоду минуло 30 хв. Послід не виділився. 

Загальний стан роділлі добрий, виділення із піхви кров’янисті у великій кількості, ознаки відділення 

посліду позитивні. 
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Дії акушерки пологової зали. 

АКУШЕРСТВО 
Роділля  34 років. Пологи перші в терміні 38-39 тижнів  положення плоду поздовжнє,  головне 

передлежання.  Розміри тазу 25-29-30-20, висота стояння дна матки 35 см, обвід живота 102 см. 
Перейми  тривають протягом 14 годин,   доброї сили по 40 – 45 сек. через 5-6 хвилин. В останні 4 
години  перейми стали болісні, роділля веде себе неспокійно. Серцебиття плоду 160 уд/хв., тони ясні, 
ритмічні. При вагінальному дослідженні відкриття шийки матки  на  2-3 см, краї шийки матки товсті, 
щільні непіддатливі, передлегла голівка притиснута до входу в  малий таз, плідний міхур цілий.  

1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Тактика ведення даних пологів.  

АКУШЕРСТВО 
Вагітна М., 24 років доставлена у пологовий блок. Термін вагітності – 38 тижнів, в анамнезі 

пізній самовільний аборт. Вночі раптово почалась незначна кровотеча із статевих шляхів, яка 



 3 

самостійно припинилась.  Кровотеча відновилась зранку з початком перейм. Положення плоду 

поздовжнє, голівка високо над площиною входу в малий таз. Серцебиття плоду ясне, ритмічне, 140 

уд/хв.. При вагінальному дослідженні виявлено, що канал шийки матки пропускає один поперечний 

палець, на всьому протязі навколо нього через склепіння пальпується губчата тканина.  
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Тактика акушерки в даній клінічній ситуації.  

АКУШЕРСТВО 
Вагітна 37 років доставлена в пологовий будинок зі скаргами на головний біль,  погіршення 

зору. Протягом трьох тижнів відмічає  набряки на ногах. Об’єктивно: АТ – 185/115 мм.рт.ст.  

Серцебиття плоду приглушене – 132 уд/хв..  Пологова діяльність відсутня. Термін вагітності – 36 
тижнів.  

1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Дії акушерки приймально-оглядового блоку. 

АКУШЕРСТВО 
 Акушерка ФАПу  прибула на виклик до першовагітної 18 років, що скаржиться на інтенсивний  

переймоподібний біль внизу живота, маткову кровотечу. Остання менструація була 2 місяці тому. На 

обліку з приводу вагітності не перебуває. Зі слів жінки вагітність бажана. При об’єктивному 

обстеженні :  шкірні покриви бліді, АТ 105/65 мм.рт.ст. , пульс 90 уд/хв. При піхвовому обстеженні:   

тіло матки   збільшене до розмірів гусячого яйця, канал шийки матки вільно пропускає палець, у зіві 

визначається плодове яйце. Додатки при пальпації  не болючі.   
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Дії акушерки. 

АКУШЕРСТВО 
Повторнородяча 30 років. Перші дві вагітності завершились штучним абортом, третя-

терміновими пологами (маса плоду 2800 г) . Дані пологи тривають 18 год., води відійшли 2 годин тому. 

Розміри тазу: 25-25-30-18см. потуги доброї сили, болючі. Положення плоду повздовжнє. Ознака  

Вастена позитивна. Нижній сегмент матки напружений, болючий при пальпації. Контракційне кільце 

на рівні пупка. Серцебиття плоду вислуховується зліва нижче пупка, 120 уд/хв., приглушене. 

Сечовипускання затруднене. Піхвове обстеження: відкриття зіву повне, плідного міхура немає. Нижній 

полюс голівки на 2 поперечних пальці вище сідничних остей. Виражена родова пухлина на голівці 

плоду. Діагональна кон’югата 10см. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Яку акушерську тактику слід обрати у даному випадку? 

АКУШЕРСТВО 
Повторновагітна,  віком  27 років, звернулась до акушерки ФАПу зі скаргами на набряки 

нижніх кінцівок, які спостерігаються протягом останнього тижня.   Вагітність ІІІ,  терміном  32 

тижні.  Об’єктивно: АТ 120/80 мм. рт. ст. пульс – 82 уд/хв. Матка має форму поперечного овалу, 

зліва  від пупка визначається округле,  балотуюче утворення, ближче до пупка  вислуховується 

серцебиття плоду до 140 уд/хв.  Виражені  набряки нижніх кінцівок, передньої черевної стінки.   

Сеча після кип’ятіння лишилась прозорою.  
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Тактика акушерки. 

АКУШЕРСТВО 
Акушерка ФАПу прибула на виклик до першовагітної Х., 18 років. Вагітність 40 тижнів. Скарги 

на переймоподібні болі у животі, біль в попереку, що виникли 10 годин тому. Вагітна  втомлена,  не 

спала вночі, не впевнена у благоприємному завершенні пологів. Об’єктивно:  АТ 120/80 мм.рт.ст. пульс 

78 уд/хв., перейми нерегулярні, короткі по 10-15 сек., слабкі. Положення плоду повздовжнє. Голівка 

стоїть високо над входом у малий таз. При піхвовому обстеженні встановлено: шийка матки довжиною 

1,5 см, знаходиться по провідній осі тазу, зовнішній зів закритий.  Голівка відштовхується.  Виділення 

слизові. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Тактика акушерки. 

АКУШЕРСТВО 
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До акушерки ФАПу звернулась першовагітна В., зі скаргами на ниючі болі внизу живота, що 

з’явились після фізичного навантаження. Знаходиться на обліку з приводу вагітності з 12 тижнів. 

Термін вагітності 28-29 тижнів. 
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Дії акушерки. 

АКУШЕРСТВО 
До акушерки ФАПу звернулась жінка, віком 24 роки. Скарги на нудоту, відразу до їжі. 

Менструацій після попередніх пологів не було.   Дитині 5 місяців, годує грудьми.  Вагітність небажана. 
1. Яким чином  можна підтвердити наявність вагітності? 
2. Дії акушерки. 

АКУШЕРСТВО 
 Акушерка ФАПу  прибула на виклик до вагітної у терміні 30 тижнів. Скарги на  ниючий  біль 

внизу живота, більше справа. Захворіла напередодні ввечері, коли виник  біль в епігастральній ділянці, 

нудота. Прийняла 2 таблетки но-шпи. Вночі спала неспокійно. Вранці відновився наростаючий біль у 

животі, сильніше у правій здухвинній ділянці, з’явились  нудота,  було одноразове блювання. 
1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його.  

АКУШЕРСТВО 
Акушерка ФАПу прибула на виклик до першовагітної, яка скаржиться на переймоподібні болі 

внизу живота, що розпочалися 2 години тому, злиття навколоплідних вод. Вагітна протягом двох 

тижнів знаходиться у відпустці по вагітності і пологах.  
Об’єктивно: обвід живота 88 см, висота стояння дна матки 30 см. серцебиття плоду ясне, 

ритмічне, 132 уд/хв., вислуховується зліва,   вище   від пупка.  Перейми ритмічні,  по 15-20 с., через 8-
10 хв. 

1. Встановіть попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Дії акушерки. 

АКУШЕРСТВО 
У породіллі Л.,  пологи закінчились народженням живої доношеної дівчинки, вагою 4200г. У 

зв’язку з загрозою розриву промежини виконано епізіотомію, а пізніше зашивання промежини. Через 2 

години після пологів скарги на біль пульсуючого характеру у ділянці швів. При огляді у ділянці швів 

знайдено  припухлість темно-фіолетового кольору, яка поступово наростає. 
1. Встановіть  попередній діагноз, обґрунтуйте його. 
2. Яку допомогу слід надати породіллі? 

 


