Зовнішня будова серця. Велике та
мале коло кровообігу. Камери
серця. Будова стінки серця.
Клапаний апарат серця. Топографія
серця. Кровопостачання та
іннервація серця. Провідна система
серця. Перикард.
?
Яка iз приведених характеристик ~не вiдноситься~ до
серця?
-непарний орган
+парний орган
-центральний орган судинної системи
-знаходиться в середньому середостiннi
?
Куди спрямована верхiвка серця?
+вниз, вперед і влiво
-вниз, вперед і вправо
-вниз, назад та вліво
-вгору, вперед та вліво
?
Куди повернена основа серця?
-вгору, вперед та вліво
-вниз, назад і вправо
+вгору, назад і вправо
-вертикально вгору
?
Куди прилягає передня поверхня серця?
-до діафрагми
-до лiвої легенi
+до груднини та ребер
-до тiл грудних хребцiв
?
Куди прилягає нижня (задня) поверхня серця?
-до груднини та ребер
-до лiвої легенi
-до тiл грудних хребцiв
+до дiафрагми
?
Куди прилягають бiчнi поверхнi серця?
-до груднини та ребер
-до дiафрагми
+до легень
-до тiл хребцiв
?
Яку назву має внутрiшнiй шар стiнки серця?
-слизова оболонка
-мiокард
-адвентицiальна оболонка
+ендокард
?
Яку назву має середнiй шар стiнки серця?
+мiокард
-перикард
-ендокард
-слизова оболонка
?
Яку назву має зовнiшнiй шар стiнки серця?
+епiкард
-адвентицiальна оболонка

-мiокард
-ендокард
?
В якiй послiдовностi розташованi шари стiнки серця
(зсередини - назовнi)?
-ендокард, епiкард, мiокард
-епiкард, ендокард, мiокард
+ендокард, мiокард, епiкард
-мiокард, епiкард, ендокард
?
Що являє собою ендокард?
+це внутрiшнiй шар стiнки серця, котрий вистеляє
зсередини його порожнину
-це середнiй шар стiнки серця, утворений посмугованими
м`язами
-це зовнiшнiй шар стiнки серця
-це серозна оболонка, що має вiсцеральний та
парiєтальний листки
?
Що являє собою мiокард?
+це середнiй шар стiнки серця, утворений серцевим
посмугованим м`язом
-це внутрiшнiй шар стінки серця, котрий вистеляє
зсередини його порожнину
-це зовнiшнiй шар стiнки серця
-це серозна оболонка, що має вiсцеральний та
парiєтальний листки
?
Звiдки беруть початок м`язовi волокна передсердь та
шлуночкiв?
-вiд верхiвки серця
-вiд отворiв порожнистих вен
+вiд фiброзних кiлець
-вiд отвору аорти
?
Яка iз перерахованих камер серця має найтовщий
середнiй шар?
-правий шлуночок
+лiвий шлуночок
-лiве передсердя
-праве передсердя
?
Якi iз перерахованих структур серця вiдносяться до
сполучнотканинного («м`якого») скелету?
-м`ясистi перекладки
-сухожилковi струни
-стулки клапанiв серця
+правий та лiвий волокнистi трикутники
?
Яка iз перерахованих структур серця вiдноситься до
сполучнотканинного («м`якого») скелету?
+перетинчаста частина мiжшлуночокової перегородки
-м`язова частина мiжшлуночокової перегородки
-межовий гребiнь
-кант овальної ямки
?
Які iз перерахованих структур серця ~не вiдносяться~ до
«м`якого» скелету?
-перетинчаста частина міжшлуночкової перегородки
+м’язова частина міжшлуночкової перегородки
-праве та ліве фіброзні кільця
-правий та лівий фіброзні трикутники
?

Скiльки шарiв має мiокард передсердь?
-три шари
-один шар
+два шари
-чотири шари
?
Скiльки шарiв має мiокард шлуночкiв?
+три шари
-два шари
-чотири шари
-один суцiльний шар
?
Якi iз шарiв мiокарда шлуночкiв є спiльними для правого
та лiвого шлуночків?
+зовнiшнiй та внутрiшнiй шар
-зовнiшнiй та середнiй шар
-внутрiшнiй та середнiй шар
-всi три шари
?
Де розташована вінцева борозна серця?
-на заднiй поверхнi мiж шлуночками
+на межi мiж передсердями та шлуночками
-на переднiй поверхнi мiж шлуночками
-на заднiй поверхнi мiж передсердями
?
Де розташована передня міжшлуночкова борозна?
+на переднiй поверхнi серця мiж шлуночками
-на переднiй поверхнi серця мiж шлуночками та
передсердями
-на заднiй поверхнi серця мiж шлуночками
-на заднiй поверхнi серця мiж шлуночками та
передсердями
?
Де розташована задня міжшлуночкова борозна?
-на заднiiй поверхнi серця мiж шлуночками та
передсердями
-на переднiй поверхнi серця мiж шлуночками
+на заднiй поверхнi серця мiж шлуночками
-на переднiй поверхнi серця мiж передсердями та
шлуночками
?
Скiльки камер має серце людини?
-3
-2
+4
-5
?
Куди прямує кров iз правого передсердя?
-в лiве передсердя
+в правий шлуночок
-в нижню порожнисту вену
-в верхню порожнисту вену
?
Куди прямує кров iз правого шлуночка?
+в легеневий стовбур
-в праве передсердя
-в лiвий шлуночок
-в аорту
?
Куди прямує кров iз лiвого передсердя?
-в легенвi вени
-в праве передсердя
+в лiвий шлуночок

-в легеневi артерiї
?
Куди прямує кров iз лiвого шлуночка?
-в лiве передсердя
+в аорту
-в легенвий стовбур
-в правий шлуночок
?
Якi iз перерахованих кровоносних судин ~не вiдносяться~
до судин малого кола кровообiгу?
+верхня та нижня порожнистi вени
-легенвий стовбур та легеневi артерiї
-мiкроциркуляторне русло легень
-правi та лiвi легеневi вени
?
Звiдки починається мале коло кровообiгу?
-з лiвого шлуночка
-з правого передсердя
+з правого шлуночка
-з лiвого передсердя
?
Яка iз перерахованих судин дає початок судинам малого
кола кровообiгу?
+легенвий стовбур
-аорта
-легенвi вени
-верхня порожниста вена
?
Де закiнчується мале коло кровообiгу?
+в лiвому передсердi
-в правому передсердi
-в лiвому шлуночку
-в правому шлуночку
?
Якi iз перерахованих судин закінчують мале коло
кровообiгу?
+легенвi вени
-леневi артерiї
-легенвий стовбур
-порожнистi вени
?
По яких судинах ~не протiкає~ артерiальна кров?
-аорта
+легеневi артерiї
-права та лiва вiнцевi артерiї
-праві та лiвi легеневi вени
?
По яких судинах ~не протiкає~ венозна кров?
-легеневий стовбур
-верхня та нижня порожнистi вени
+правi та лiвi легеневi вени
-права та лiва легеневі артерiї
?
Звiдки починається легеневий стовбур?
+вiд правого шлуночка
-вiд лiвого шлуночка
-вiд дуги аорти
-вiд правого передсердя
?
Що розташовується мiж розгалудженням легеневого
стовбура та дугою аорти?
+артеріальна зв’язка
-венозна зв’язка

-легенева зв’язка
-ліве фіброзне кільце
Звiдки починається велике коло кровообiгу?
+з лiвого шлуночка
-з правого шлуночка
-з лiвого передсердя
-з правого передсердя
?
Якi iз перерахованих кровоносних судин ~не вiдносяться~
до судин великого кола кровообiгу?
-верхня та нижня порожнистi вени
-аорта та її гiлки
+легеневi вени
-судини мiкроциркуляторного русла органiв
?
Яка iз перерахованих кровоносних судин дає початок
судинам великого кола кровообiгу?
+аорта
-легеневий стовбур
-легеневi вени
-порожнистi вени
?
Де закiнчується велике коло кровообiгу?
+в правому передсердi
-в правому шлуночку
-в лiвому передсердi
-в лiвому шлуночку
?
Якi iз перерахованих судин закінчують велике коло
кровообiгу?
-легеневi вени
+верхня та нижня порожнистi вени
-аорта
-легеневi артерiї
?
В яких камерах серця знаходиться артеріальна кров?
-в правому передсерді та правому шлуночку
-в лівому та правому передсердях
+в лівому передсерді та лівому шлуночку
-в лівому та правому шлуночках
?
В яких камерах серця знаходиться венозна кров?
-в лівому передсерді та лівому шлуночку
+в правому передсерді та правому шлуночку
-в лівому та правому передсердях
-в лівому та правому шлуночках
?
Де проходить верхня границя серця?
+по лiнiї, що з`єднує верхнi краї хрящiв третiх ребер
-на рiвнi кута груднини
-по лiнiї, що з`єднує центри ключично-груднинних
суглобiв
-по лiнiї, що з`єднує IV ребра
?
Де проектується верхiвка серця?
+в V мiжребер`ї злiва 1 см досередини вiд
середньоключичної лінії
-в III мiжребер`ї злiва
-в V мiжребер`ї злiва на 1 см назовнi вiд
середньоключичної лінії
-бiля мечоподiбного вiдростка злiва
?
Де проходить ліва границя серця?

+вiд верхнього краю III лівого ребра по пригруднинній
лінії до верхівки серця
-по лівому краю груднини
-по серединнiй лiнiї груднини
-доходить до лівої середньоключичної лінії
?
Де проходить нижня границя серця?
-поперечно через кут груднини
+вiд хряща правого V ребра до верхівки серця
-поперечно через середину тіла груднини
-між правою та лівою середньоключичними лініями на
рівні V ребер
?
Де вислуховується мітральний клапан серця?
-на рівні основи мечоподібного відростка груднини
-справа від груднини у ІІ міжребровому проміжку
+на верхівці серця
-зліва від груднини у ІІ міжребровому проміжку
?
Де вислуховується тристулковий клапан серця?
+на рівні основи мечоподібного відростка груднини
-на верхівці серця
-справа від груднини у ІІ міжребровому проміжку
-зліва від груднини у ІІ міжребровому проміжку
?
Де вислуховується клапан аорти?
+справа від груднини у ІІ міжребровому проміжку
-на верхівці серця
-зліва від груднини у ІІ міжребровому проміжку
-на рівні основи мечоподібного відростка груднини
?
Де вислуховується клапан легеневого стовбура?
-на верхівці серця
+зліва від груднини у ІІ міжребровому проміжку
-справа від груднини у ІІ міжребровому проміжку
-на рівні основи мечоподібного відростка груднини
?
В якому вiддiлi грудної порожнини розташоване серце?
-в верхному середостiннi
-в задньому середостiннi
+в середньому середостiннi
-в передньому середостiннi
?
Як називається додаткова порожнина правого
передсердя?
+праве вушко
-пазуха порожнистих вен
-овальна ямка
-вінцевий сінус
?
Що розташовується на межi правого та лiвого
передсердя?
+міжпередсердна перегородка
-міжшлуночкова перегородка
-перегородкові сосочкоподібні м’язи
-права та ліва півмісяцеві заслінки
?
Який iз перерахованих отворiв ~не має~ вiдношення до
правого передсердя?
-отвір верхньої порожнистої вени
+отвір легеневого стовбура
-отвір нижньої порожнистої вени
-oтвір вінцевої пазухи

?
Що знаходиться на мiжпересереднiй перегородцi?
-отвір верхньої порожнистої вени
-отвір нижньої порожнистої вени
+овальна ямка
-міжвенний горбок
?
Де знаходяться гребенясті м’язи?
+на внутрiшнiй поверхнi правого і лівого вушка
-на мiжпередсереднiй перегородцi
-мiж отворами порожнистих вен
-поруч з отвором вiнцевої пазухи
?
Що знаходиться на межi правого передсердя та правого
шлуночка?
+правий передсердно-шлуночковий отвір
-межова борозна
-отвір нижньої порожнистої вени
-овальний отвір
?
Де знаходиться oтвір вінцевої пазухи?
+мiж правим передсердно-шлуночковим отвором та
отвором нижньої порожнистої вени
-мiж отворами порожнистих вен
-на мiжпередсереднiй перегородцi
-мiж правим передсердям та правим шлуночком
?
Яку стiнку правого шлуночка утворює мiжшлуночкова
перегородка?
-нижню
+присередню (лiву)
-передню
-бiчну (праву)
?
Яку назву мають частини мiжшлуночкової перегородки?
+перетинчаста та м’язова частини
-перегородкова та м’язова частини
-півмісяцеві частини
-овальна та м’язова частини
?
Який iз перерахованих отворiв має вiдношення до
правого шлуночка?
+правий передсердно-шлуночковий отвір
-лівий передсердно-шлуночковий отвір
-отвір аорти
-отвір нижньої порожнистої вени
?
Який iз перерахованих отворiв має вiдношення до
правого шлуночка?
-oтвір коронарного сінуса
+отвір легеневого стовбура
-отвір верхньої порожнистої вени
-oтвір аорти
?
Яка iз перерахованих структур ~не вiдноситься~ до
правого передсердно-шлуночкового клапана?
+передня півмісяцева заслінка
-передня стулка
-задня стулка
-перегородкова стулка
Мiж якими структурами серця натягнутi сухожилковi
струни?

+мiж вiльними краями стулок передсердно-шлуночкових
клапанiв та верхiвками сосочкових м`язiв
-мiж вiльними краями пiвмiсяцевих заслiнок та стiнками
аорти та легеневого стовбура
-мiж вiльними краями стулок передсердно-шлуночкових
клапанiв та фiброзними кiльцями
-мiж вiльними краями стулок стулкових клапанiв та
гребенястими м`язами
?
Яка iз перерахованих структур серця ~не вiдноситься~ до
клапана легеневого стовбура?
-права півмісяцева заслінка
-передня півмісяцева заслінка
+задня півмісяцева заслінка
-ліва півмісяцева заслінка
?
Яку назву має простiр мiж стiнкою легеневого стовбура та
кожною iз пiвмiсяцевих заслiнок?
-цибулина легеневого стовбура
-отвір легеневого стовбура
-lunulae valvarum semilunarum
+пазуха легеневого стовбура
?
Скiльки отворiв має лiве передсердя?
-чотири отвори
-три отвори
+п`ять отворiв
-два отвори
?
Якi iз перерахованих отворiв вiдносяться до лiвого
передсердя?
+отвори легеневих вен
-правий передсердно-шлуночковий отвір
-отвір легеневого стовбура
-отвір аорти
?
Який iз перерахованих отворiв вiдноситься до лiвого
передсердя?
+лівий передсердно-шлуночковий отвір
-отвір легеневого стовбура
-отвір аорти
-oтвір вінцевої пазухи
?
Який iз перерахованих отворiв вiдноситься до лiвого
шлуночка?
-отвір легеневого стовбура
-отвір нижньої порожнистої вени
+лівий передсердно-шлуночковий отвір
-oтвір вінцевої пазухи
?
Скiльки отворiв має лiвий шлуночок?
-п`ять отворiв
+два отвори
-чотири отвори
-три отвори
?
Який iз перерахованих отворiв вiдноситься до лiвого
шлуночка?
+отвір аорти
-oтвір верхньої порожнистої вени
-правий передсердно-шлуночковий отвір
-oтвір легеневого стовбура
?

Який клапан закриває лiвий передсердно-шлуночковий
отвiр?
-тристулковий
-клапан аорти
+мітральний
-клапан легеневого стовбура
?
Який клапан закриває отвір аорти?
-мітральний
-тристулковий
-клапан легеневого стовбура
+клапан аорти
?
Яка iз перерахованих структур серця ~не вiдноситься~ до
клапана аорти?
+передня стулка
-права півмісяцева заслінка
-ліва півмісяцева заслінка
-задня півмісяцева заслінка
?
Який клапан закриває правий передсердно-шлуночковий
отвiр?
-valva bicuspidalis
-valva aortae
+valva tricuspidalis
-valva trunci pulmonalis
?
Який клапан закриває отвiр легеневого стовбура?
+клапан легеневого стовбура
-тристулковий клапан
-мітральний клапан
-клапан аорти
?
Через який iз перерахованих отворiв протiкає
артерiальна кров?
-oтвір нижньої порожнистої вени
-правий передсердно-шлуночковий отвір
-oтвір легеневого стовбура
+отвір аорти
?
Через який iз перерахованих отворiв протiкає венозна
кров?
-лівий передсердно-шлуночковий отвір
-отвір аорти
-oтвори легеневих вен
+отвір вінцевої пазухи
?
Через якi iз перерахованих отворiв протiкає артерiальна
кров?
+отвори легеневих вен
-oтвір нижньої порожнистої вени
-отвір легеневого стовбура
-oтвір вінцевої пазухи
?
Яка iз перерахованих структур серця забезпечує
синхроннiсть скорочень мiокарду передсердь та
шлуночкiв?
-м`який скелет серця
+провiдна система серця
-м`ясистi перекладки шлуночкiв
-кровоноснi судини серця
Якi iз перерахованих структур серця ~не вiдносяться~ до
його провiдної системи?

+правий та лiвий волокнистi трикутники
-синусно-передсердний вузол
-передсердно-шлуночковий вузол
-передсердно-шлуночковий пучок
?
Якi iз перерахованих структур ~не вiдносяться~ до
провiдної системи серця?
-права та лiва нiжка передсердно-шлуночокового пучка
-волокна Пуркiньє
+праве та лiве волокнисті кiльця
-передсердно-шлуночоковий пучок
?
Яку назву має пазухо-передсердний вузол?
+вузол Кис-Фляка
-вузол Ашофф-Тавара
-пучок Гiса
-волокна Пуркiньє
?
Яку назву має передсердно-щлуночковий вузол?
-вузол Кис-Фляка
-пучок Гiса
+вузол Ашофф-Тавара
-волокна Пуркiньє
?
Яку назву має передсердно-шлуночковий пучок?
-вузол Ашофф-Тавара
-вузол Кис-Фляка
+пучок Гiса
-волокна Пуркiньє
?
Яка структура провідної системи серця має назву «водій»
серцевого ритму?
+вузол Кис-Фляка
-вузол Ашофф-Тавара
-пучок Гiса
-волокна Пуркiньє
?
Де розташований передсердно-шлуночоковий пучок?
+в товщi мiжшлуночкової перегородки
-в стiнцi правого передсердя мiж верхньою порожнистою
веною та правим вушком
-в товщi перегородкової стулки тристулкового клапана
-в товщi нижнього вiддiлу мiжпередсердної перегородки
?
Звiдки беруть початок вінцеві артерiї серця?
-вiд дуги аорти
+вiд правої та лівої пазух аорти
-вiд грудної аорти
-вiд легеневого стовбура
?
Як називаються гiлки лiвої вiнцевої артерiї?
-задня міжшлуночкова та огинальна
-висхідна та низхідна
-передня та задня міжшлуночкові
+передня міжшлуночкова та огинальна
?
Вінцевий сінус впадає:
+в праве передсердя
-в ліве передсердя
-в правий шлуночок
-в лівий шлуночок
?
Велика вена серця розташована:

+в передній міжшлуночковій борозні
-на передній поверхні серця в вінцевій борозні
-в задній міжшлуночковій борозні
-на задній поверхні серця в вінцевій борозні
?
Середня вена серця розташована:
-на передній поверхні серця в вінцевій борозні
-в передній міжшлуночковій борозні
+в задній міжшлуночковій борозні
-на задній поверхні серця в вінцевій борозні
?
Мала вена серця розташована:
-в лівій частині вінцевої борозни
-в передній міжшлуночковій борозні
+в правій частині вінцевої борозни
-в задній міжшлуночковій борозні
?
Як впливають на дiяльнiсть серця симпатичнi нервовi
волокна?
+прискорюють ритм та розширюють коронарнi судини
-сповiльнюють ритм та звужують коронарнi судини
-серцевий ритм та просвiт коронарних судин не
змiнюються
-прискорюють ритм та звужують коронарнi судини
?
Як впливають на дiяльнiсть серця парасимпатичнi
нервовi волокна?
+сповiльнюють ритм та звужують коронарнi судини
-прискорюють ритм та розширюють коронарнi судини
-серцевий ритм та просвiт коронарних судин залишається
без змiн
-сповiльнюють ритм та розширюють коронарнi судини
?
Яку назву має навколосерцева сумка?
-епiкард
-мiокард
+перикард
-ендокард
?
Скiльки шарiв має перикард?
+2 шари (фiброзний та серозний)
-3 шари (м`язовий, фiброзний та серозний)
-4 шари (м`язовий, ендотелiальний, фiброзний та
серозний)
-1 шар (тiльки фiброзний)
?
Яку назву мають закутки порожнини перикарда?
-поперечна та вертикальна пазухи перикарда
-права та ліва косі пазухи перикарда
+поперечна та коса пазухи перикарда
-передня та задня пазухи перикарда
?
В порожнині перикарду міститься:
+серозна рідина
-лімфа
-венозна кров
-артеріальна кров
?
Яка iз перерахованих ознак ~не вiдноситься~ до аорти?
-це судина великого кола кровообiгу
-це непарна судина
-це найбiльша артерiальна судина
+це венозна судина

?
Який iз перерахованих вiддiлiв ~не вiдноситься~ до
аорти?
-висхiдна частина
-дуга аорти
+тазовий вiддiл
-низхiдна частина
?
З якої камери серця виходить аорта?
+з лiвого шлуночка
-з правого шлуночка
-з лiвого передсердя
-з правого передсердя
?

Судини великого кола кровообігу:
топографія аорти, гілки дуги аорти.
Загальна сонна артерія. Внутрішня
сонна артерія. Зовнішня сонна
артерія.
?
Звiдки вiдходить зовнішня сонна артерія?
-безпосередньо вiд дуги аорти
-вiд плечоголовного стовбура
+вiд загальної сонної артерії
-вiд внутрішньої сонної артерії
?
Через який трикутник шиї проходить зовнішня сонна
артерія?
+через сонний трикутник
-через піднижньощелепний трикутник
-через трикутник Пирогова
-через лопатково-трапецієподібний трикутник
?
Як називаються кiнцевi гiлки зовнішньої сонної артерії?
-верхня щитоподібна та нижня щитоподібна артерії
-язикова та лицева артерії
+поверхнева скронева та верхньощелепна артерії
-потилична та висхідна глоткова артерії
?
На якому рiвнi зовнішня сонна артерія розгалуджується
на свої кiнцевi гiлки?
+на рiвнi шийки нижньої щелепи
-на рiвнi кута нижньої щелепи
-на рiвнi пiд`язикової кiстки
-на рiвнi верхнього краю щитоподібного хряща
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдноситься~ до групи
переднiх гiлок зовнішньої сонної артерії?
-верхня щитоподібна артерія
-язикова артерія
+потилична артерія
-лицева артерія
?
Яка iз перерахованих артерiй вiдноситься до групи заднiх
гiлок зовнішньої сонної артерії?
-поверхнева скронева артерія
-верхньощелепна артерія
+задня вушна артерія
-висхідна глоткова артерія
?
Як називається середня гiлка зовнiшньої сонної артерiї?

+висхідна глоткова артерія
-поверхнева скронева артерія
-верхня гортанна артерія
-висхідна піднебінна артерія
?
Яка iз перерахованих гiлок вiдходить вiд верхньої
щитоподібної артерії?
-висхідна піднебінна артерія
-висхідна глоткова артерія
+верхня гортанна артерія
-шило-соскоподібна артерія
?
Яка iз перерахованих структур ~не кровопостачається~
гiлками верхньої щитоподiбної артерiї?
-щитоподiбна залоза
-слизова оболонка гортанi
+пiднижньощелепна слинна залоза
-м`язи гортанi
?
На якому рiвнi вiдходить вiд зовнiшньої сонної артерiї
язикова артерія?
+на рiвнi великих рогів під'язикової кістки
-на рiвнi кута нижньої щелепи
-на рiвнi шийки нижньої щелепи
-на рiвнi верхнього краю щитоподібного хряща
?
Через який трикутник шиї проходить язикова артерія?
-через сонний трикутник
-через лопатково-трахейний трикутник
+через трикутник Пирогова
-через підборідний трикутник
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~ гiлкою
язикової артерії?
-під'язикова артерія
-глибока артерія язика
+залозисті гілки
-артерія спинки язика
?
Язикова артерія кровопостачає:
+під'язикову слинну залозу
-піднижньощелепну слинну залозу
-м'яке піднебіння і піднебінний мигдалик
-під'язикову кістку і груднинно-ключично-соскоподібний
м'яз
?
Яка артерiя кровопостачає пiд`язикову слинну залозу?
-артерія спинки язика
-глибока артерія язика
+під'язикова артерія
-підпідборідна артерія
?
Яка артерiя кровопостачає привушну слинну залозу?
+поверхнева скронева артерія
-низхідна піднебінна артерія
-глибока вушна артерія
-лицева артерія
?
Клино-піднебінна артерiя кровопостачає:
+слизову оболонку порожнини носа
-слизову оболонку порожнини рота
-глотку і слухову трубу
-жувальні м'язи

?
Гілки якої артерiї кровопостачають жувальні м'язи?
-гілки ІІІ відділу верхньощелепної артерії
-гілки І відділу верхньощелепної артерії
+гілки ІІ відділу верхньощелепної артерії
-гілки лицевої артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдходить~ вiд лицевої
артерiї?
+під'язикова артерія
-висхідна піднебінна артерія
-підпідборідна артерія
-кутова артерія
?
Яку залозу пронизує стовбур лицевої артерiї?
-під'язикову
-привушну
+піднижньощелепну
-щитоподібну
?
Назвіть кінцеву гілку лицевої артерії:
-висхідна піднебінна артерія
-підпідборідна артерія
+кутова артерія
-верхня і нижня губні артерії
?
Яка артерiя кровопостачає пiднижньощелепну слинну
залозу?
+лицева артерія
-верхня щитоподібна артерія
-глибока артерія язика
-підпідборідна артерія
?
З гілками якої артерiї анастомозує кутова артерія в
дiлянцi присереднього кута ока?
+очної артерії
-висхідної глоткової артерії
-язикової артерії
-верхньощелепної артерії
?
Що кровопостачає висхідна піднебінна артерія?
-тверде пiднебiння
-корiнь язика
-верхiвку язика
+м`яке пiднебiння
?
Яка iз перерахованих артерiй вiдноситься до групи заднiх
гiлок зовнішньої сонної артерії?
+потилична артерія
-верхньощелепна артерія
-кутова артерія
-задня верхня коміркова артерія
?
Яка дiлянка шкiри голови ~не кровопостачаться~ гiлками
задньої вушної артерiї?
-дiлянка соскоподiбного вiдростка
-дiлянка вушної раковини
+скронева дiлянка
-потилична дiлянка
?
Яка iз перерахованих артерiй являється безпосереднiм
продовженням стовбура зовнішньої сонної артерії?
-верхньощелепна артерія

+поверхнева скронева артерія
-висхідна піднебінна артерія
-висхідна глоткова артерія
?
Яка iз перерахованих гiлок вiдходить вiд поверхневої
скроневої артерії?
+поперечна артерія лиця
-середня оболонна артерія
-потилична артерія
-клино-піднебінна артерія
?
На які кінцеві гiлки поділяється поверхнева скронева
артерія?
+на лобову та тім'яну гілки
-на поперечну артерію лиця та гілки привушної залози
-на тім'яну та потиличну гілки
-на передню та задню барабанні артерії
?
Де розташований І вiддiл верхньощелепної артерiї?
-в підскроневій ямці
+позаду шийки нижньої щелепи
-в крило-піднебінній ямці
-в крилоподiбному каналі
?
Де розташований ІІ вiддiл верхньощелепної артерiї?
-в крило-піднебінній ямці
-в крилоподiбному каналі
+в підскроневій ямці
-позаду шийки нижньої щелепи
?
Де розташований ІІІ вiддiл верхньощелепної артерiї?
+в крило-піднебінній ямці
-в крилоподiбному каналі
-позаду шийки нижньої щелепи
-в підскроневій ямці
?
Яка iз перерахованих гiлок верхньощелепної артерiї
вiдходить вiд неї в межах І вiддiлу?
+нижня коміркова артерія
-задня верхня коміркова артерія
-низхідна піднебінна артерія
-висхідна піднебінна артерія
?
Яка iз перерахованих артерiй вiдходить вiд
верхньощелепної артерiї в її І вiддiлi?
-жувальна артерія
-щічна артерія
-клино-піднебінна артерія
+середня оболонна артерія
?
Як середня оболонна артерія проникає в порожнину
черепа?
-через овальний отвір
-через рваний отвір
+через остистий отвір
-через яремний отвір
?
Де проходить нижня коміркова артерія?
+в каналі нижньої щелепи
-в підочноямковому каналі
-в великому піднебінному каналі
-в крилоподібному каналі
?

Яка iз перерахованих артерій вiдходить вiд середньої
оболонної артерії?
+верхня барабанна артерія
-передня барабанна артерія
-нижня барабанна артерія
-задня барабанна артерія
?
Яка iз перерахованих гiлок верхньощелепної артерiї
вiдходить вiд неї в ІІІ вiддiлi?
-задня верхня коміркова артерія
-нижня коміркова артерія
+підочноямкова артерія
-глибока вушна артерія
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдходить~ вiд
верхньощелепної артерiї в її ІІІ вiддiлi?
+глибока вушна артерія
-підочноямкова артерія
-клино-піднебінна артерія
-низхідна піднебінна артерія
?
Де проходить підочноямкова артерія?
-в каналі нижньої щелепи
+в підочноямковому каналі
-в крилоподібному каналі
-в великому піднебінному каналі
?
Яка артерія кровопостачає зуби нижньої щелепи?
-задня верхня коміркова артерія
-низхідна піднебінна артерія
-висхідна піднебінна артерія
+нижня коміркова артерія
?
Які артерії кровопостачають зуби верхньої щелепи?
+задня верхня коміркова і підочноямкова артерії
-задня верхня коміркова і низхідна піднебінна артерії
-висхідна піднебінна і нижня коміркова артерії
-нижня коміркова і клино-піднебінна артерії
?

Підключична артерія. Артерії
верхньої кінцівки.
?
Прямим продовженням якої iз перерахованих артерiй
являється пахвова артерія?
-плечоголовного стовбура
-загальної сонної артерії
+підключичної артерії
-першої міжребрової артерії
?
Де знаходиться межа мiж підключичною та пахвовою
артеріями?
-на рiвнi внутрiшнього краю I ребра
-на рiвнi акромiального кiнця ключицi
+на рiвнi зовнiшнього краю I ребра
-на рiвнi II ребра
?
Яка iз перерахованих артерiй являєтсья прямим
продовженням пахвової артерії?
-глибока артерія плеча
-ліктьова артерія
+плечова артерія
-променева артерія

?
На скiльки вiддiлiв подiляють пахвову артерію?
-на 2 вiддiли
-на 4 вiддiли
+на 3 вiддiли
-на 5 вiддiлiв
?
Вiддiли пахвової артерії вiдповiдають топографiї:
+передньої стiнки пахвової порожнини
-задньої стiнки пахвової порожнини
-присередньої стiнки пахвової порожнини
-бiчної стiнки пахвової порожнини
?
Перший вiддiл пахвової артерії вiдповiдає рiвню:
+ключично-грудного трикутника
-підгрудного трикутника
-грудного трикутника
-лопатково-ключичного трикутника
?
Другий вiддiл пахвової артерії знаходиться на рiвнi:
-підгрудного трикутника
-лопатково-ключичного трикутника
+грудного трикутника
-ключично-грудного трикутника
?
Третiй вiддiл пахвової артерії розташований:
+в підгрудному трикутнику
-в ключично-грудному трикутнику
-в лопатково-ключичному трикутнику
-в грудному трикутнику
?
Яка iз перерахованих артерiй являється гiлкою першого
вiддiлу пахвової артерії?
-огинальна артерія лопатки
-грудо-спинна артерія
+верхня грудна артерія
-підлопаткова артерія
?
Яка iз перерахованих артерiй являється гiлкою першого
вiддiлу пахвової артерії?
-огинальна артерія лопатки
+грудо-надплечова артерія
-грудо-спинна артерія
-підлопаткова артерія
?
Яка iз перерахованих гiлок пахвової артерії вiдходить вiд
неї на рiвнi грудного трикутника?
-грудо-надплечова артерія
-верхня грудна артерія
+бічна грудна артерія
-передня огинальна артерія плеча
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдноситься~ до гiлок
третього вiддiлу пахвової артерії?
-підлопаткова артерія
-передня огинальна артерія плеча
+грудо-надплечова артерія
-задня огинальна артерія плеча
?
Де проходить плечова артерія?
+в медіальній двоголовій борозні
-в латеральній двоголовій борозні
-в каналі променевого нерва

-в підгрудному трикутнику
?
Де вiдбувається розгалудження плечової артерiї на її
кiнцевi гiлки?
-на рiвнi дельтоподібної горбистості плечової кістки
-на рiвнi нижнього краю великого грудного м’яза
+в лiктьовiй ямцi на рiвнi шийки променевої кiстки
-на межi середньої та нижньої третини плеча
?
Яка iз перерахованих артерiй являється однiєю з кiнцевих
гiлок плечової артерії?
-глибока артерія плеча
+променева артерія
-верхня ліктьова обхідна артерія
-нижня ліктьова обхідна артерія
?
Яка iз перерахованих артерiй являється однiєю з кiнцевих
гiлок плечової артерії?
+ліктьова артерія
-глибока артерія плеча
-верхня ліктьова обхідна артерія
-нижня ліктьова обхідна артерія
?
Яка iз перерахованих гiлок плечової артерiї проходить у
супроводi стовбура променевого нерва?
-променева артерія
-верхня ліктьова обхідна артерія
-нижня ліктьова обхідна артерія
+глибока артерія плеча
?
Яка iз гiлок плечової артерiї проходить в медіальній
борозні передпліччя?
-променева артерія
-верхня ліктьова обхідна артерія
-нижня ліктьова обхідна артерія
+ліктьова артерія
?
Яка iз гiлок плечової артерiї проходить в латеральній
борозні передпліччя?
+променева артерія
-ліктьова артерія
-глибока артерія плеча
-нижня ліктьова обхідна артерія
?
Яку iз перерахованих артерiй передплiччя
використовують для дослiдження пульсу?
-ліктьову артерію
+променеву артерію
-передню міжкісткову артерію
-задню міжкісткову артерію
?
Що утворює кiнцевий вiддiл променевої артерiї?
+глибоку долонну дугу
-поверхневу долонну дугу
-тильну зап’ясткову сітку
-долонну зап’ясткову сітку
?
Звiдки вiдходять тильні п’ясткові артерії?
-вiд поверхневої долонної дуги
-вiд долонної сітки зап’ястка
+вiд тильної сітки зап’ястка
-вiд глибокої долонної дуги
?

Стовбур якої iз перерахованих артерiй передплiччя
утворює поверхневу долонну дугу?
-променева артерія
-передня міжкісткова артерія
+ліктьова артерія
-головна артерія великого пальця
?
Що формує кiнцевий вiддiл лiктьової артерiї?
-глибоку долонну дугу
-долонну сiтку зап`ястка
-тильну сiтку зап`ястка
+поверхневу долонну дугу
?
Що вiдходить вiд поверхневої долонної дуги?
+загальні долонні пальцеві артерії
-власні долонні пальцеві артерії
-долонні п’ясткові артерії
-тильні п’ясткові артерії
?
На якi гiлки розгалуджуються загальні долонні пальцеві
артерії?
+на власні долонні пальцеві артерії
-на долонні п’ясткові артерії
-на тильні п’ясткові артерії
-на головну артерію великого пальця та першу тильну
п’ясткову артерію
?
Звiдки починається права пiдключична артерiя?
-вiд дуги аорти
-вiд висхiдної частини аорти
-вiд легеневого стовбура
+вiд плечоголовного стовбура
?
Звiдки починається лiва пiдключична артерiя?
+вiд дуги аорти
-вiд плечоголовного стовбура
-вiд висхiдної частини аорти
-вiд легеневого стовбура
?
Як підключична артерія виходить з грудної порожнини?
-через перший мiжребровий промiжок
+через верхню апертуру грудної клiтки
-через другий мiжребровий промiжок
-через мiждрабинчастий простiр
просторі
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдноситься~ до гiлок
першого вiддiлу пiдключичної артерiї?
-хребтова артерія
+поперечна артерія шиї
-внутрішня грудна артерія
-щито-шийний стовбур
?
Яка з перерахованих гiлок пiдключичної артерiї вiдходить
в її другому вiддiлi?
+реброво-шийний стовбур
-внутрішня грудна артерія
-поперечна артерія шиї
-щито-шийний стовбур
?
Яка з перерахованих гiлок пiдключичної артерiї вiдходить
в її третьому вiддiлi?
+поперечна артерія шиї

-реброво-шийний стовбур
-хребтова артерія
-внутрішня грудна артерія
?
Як проникає хребтова артерія в порожнину черепа?
-через яремний отвір
-через сонний канал
+через великий отвір
-через рваний отвір
?
Якi з перерахованих артерiй є результатом
розгалудження основної артерiї?
+права та лiва задні мозкові артерії
-права та ліва задні з’єднувальні артерії
-права та лiва середні мозкові артерії
-права та лiва передні спинномозкові артерії
?
Якi iз перерахованих артерiй сполучають задні
з’єднувальні артерії?
-внутрішню сонну артерію і передню мозкову артерію
-внутрішню сонну артерію і основну артерію
-внутрішню сонну артерію і хребтову артерію
+внутрішню сонну артерію і задню мозкову артерію
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не приймає~ участi в
утвореннi заднього вiддiлу артерiального кола великого
мозку?
+передня з’єднувальна артерія
-права і ліва задні мозкові артерії
-основна артерія
-права і ліва задні з’єднувальні артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не приймає~ участi в
утвореннi переднiх вiддiлiв артерiального кола великого
мозку?
-передня з’єднувальна артерія
+основна артерія
-права і ліва внутрішні сонні артерії
-права і ліва передні мозкові артерії
?
Яку назву має артерiальне коло великого мозку?
-Боталове
-Захарченко
-Тебезієве
+Вілізієве
?

Грудна та черевна аорта.
?
Яку назву мають гiлки грудної частини аорти?
-переднi та заднi
-поверхневi та глибокi
+парiєтальнi та вiсцеральнi
-бiчнi та присереднi
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдноситься~ до
парiєтальних гiлок грудної аорти?
-верхні діафрагмові артерії
+середостінні гілки
-задні міжреброві артерії
-підреброва артерія
?

Якi iз перерахованих гiлок грудної аорти прямують до
поперекової частини дiафрагми та до плеври, що її
покриває?
+верхні діафрагмові артерії
-задні міжреброві артерії
-підреброва артерія
-середостінні гілки
?
Якi iз перерахованих гiлок грудної аорти проходять в
мiжребрових промiжках?
+задні міжреброві артерії (III - XII)
-верхні діафрагмові артерії
-середостінні гілки
-передні міжреброві артерії (III - XII)
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдноситься~ до
вiсцеральних гiлок грудної аорти?
-бронхові гілки
-стравохідні гілки
+підреброві артерії
-осердні гілки
?
Якi iз перерахованих артерiй вiдносяться до вiсцеральних
гiлок грудної аорти?
-задні міжреброві артерії
-верхні діафрагмові артерії
+середостінні гілки
-спинні і спинномозкові гілки
?
Якi iз перерахованих гiлок грудної аорти
кровопостачають легенi?
-середостінні гілки
-осердні гілки
+бронхові гілки
-стравохідні гілки
?
Яка iз перерахованих артерiй вiдноситься до
парiєтальних гiлок черевної аорти?
-верхня діафрагмова артерія
-підреброва артерія
-нижня брижова артерія
+нижня діафрагмова артерія
?
Якi iз перерахованих артерiй вiдносяться до парiєтальних
гiлок черевної аорти?
+поперекові артерії
-задні міжреброві артерії
-передні міжреброві артерії
-латеральні крижові артерії
?
На якi групи подiляють вiсцеральнi гiлки черевної аорти?
+непарнi вiсцеральнi та парнi вiсцеральнi
-верхнi вiсцеральнi та нижнi вiсцеральнi
-правi вiсцеральнi та лiвi вiсцеральнi
-поверхневi вiсцеральнi та глибокi вiсцеральнi
?
Яка iз перерахованих гiлок черевної аорти ~не
вiдноситься~ до групи "непарних вiсцеральних"?
-верхня брижова артерія
-нижня брижова артерія
+середня надниркова артерія
-черевний стовбур
?

Яка iз перерахованих гiлок черевної аорти ~не
вiдноситься~ до групи "парних вiсцеральних"?
-ниркова артерія
-яєчкова (яєчникова) артерія
+верхня брижова артерія
-середня надниркова артерія
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~ гiлкою
черевного стовбура?
+жовчно-міхурова артерія
-ліва шлункова артерія
-загальна печінкова артерія
-селезінкова артерія
?
Ліва шлункова артерія є гілкою:
-загальної печінкової артерії
+черевного стовбура
-верхньої брижової артерії
-селезінкової артерії
?
Загальна печінкова артерія є гілкою:
+черевного стовбура
-нижньої брижової артерії
-верхньої брижової артерії
-селезінкової артерії
?
На якi гiлки розгалуджуїться загальна печінкова артерія?
+на власну печінкову та шлунководванадцятопалокишкову артерії
-на праву та ліву гілки
-на ліву шлункову та праву шлункову артерії
-на печінкові та жовчноміхурові гілки
?
Якi iз перерахованих артерiй ~не являються~ гiлками
верхньої брижової артерії?
+верхня підшлунково-дуоденальна артерія
-нижня підшлунково-дуоденальна артерія
-порожньокишкові та клубовокишкові артерії
-середня ободовокишкова артерія
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~ гiлкою
верхньої брижової артерії?
-права ободовокишкова артерія
-середня ободовокишкова артерія
+ліва ободовокишкова артерія
-клубово-ободовокишкова артерія
?
Де знаходиться основний стовбур та бiльшiсть гiлок
верхньої брижової артерії?
-в товщi великого чепця
+в товщi брижi тонкої кишки
-в товщi брижi поперечної ободової кишки
-в товщi брижi сигмоподiбної ободової кишки
?
Якi iз перерахованих артерiй кровопостачають брижовий
вiддiл тонкої кишки?
+порожньокишкові та клубовокишкові артерії
-верхня панкреато-дуоденальна артерія
-нижня панкреато-дуоденальна артерія
-клубово-ободовокишкова артерія
?
Яка iз перерахованих артерiй забезпечуї
кровопостачання червоподібного вiдростка?

-права ободовокишкова артерія
-середня ободовокишкова артерія
+клубово-ободовокишкова артерія
-клубовокишкові артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй забезпечує
кровопостачання висхідної ободової кишки?
+права ободовокишкова артерія
-ліва ободовокишкова артерія
-сигмоподібні артерії
-клубовокишкові артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй забезпечує
кровопостачання поперечної ободової кишки?
+середня ободовокишкова артерія
-права ободовокишкова артерія
-клубово-ободовокишкова артерія
-сигмоподібні артерії
?
Який iз вiддiлiв ободової кишки ~не кровопостачається~
гiлками нижньої брижової артерії?
-поперечна ободова кишка
+висхідна ободова кишка
-низхідна ободова кишка
-сигмоподібна ободова кишка
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~ гiлкою
нижньої брижової артерії?
+середня ободово-кишкова артерія
-ліва ободово-кишкова артерія
-сигмоподібні артерії
-верхня прямокишкова артерія
?
Яка iз перерахованих артерiй вiдходить безпосередньо
вiд черевної аорти?
+середня надниркова артерія
-верхня надниркова артерія
-нижня надниркова артерія
-верхня прямокишкова артерія
?
Де проходить яєчкова артерія?
-в товщi брижi тонкої кишки
-в товщi брижi поперечної ободової кишки
-через стегновий канал
+через пахвинний канал в складі сім'яного канатика
?
Яка iз перерахованих артерiй вiдходить безпосередньо
вiд черевної аорти?
+нижня брижова артерія
-верхня надниркова артерія
-селезінкова артерія
-загальна печінкова артерія
?
Порожньокишкові та клубовокишкові артерії є гілками:
-нижньої брижової артерії
-селезінкової артерії
+верхньої брижової артерії
-черевного стовбура
?
Клубово-ободовокишкова артерія є гілкою:
-нижньої брижової артерії
+верхньої брижової артерії
-селезінкової артерії

-черевного стовбура
?
Права ободовокишкова артерія є гілкою:
-нижньої брижової артерії
-селезінкової артерії
-черевного стовбура
+верхньої брижової артерії
?
Середня ободовокишкова артерія є гілкою:
+верхньої брижової артерії
-нижньої брижової артерії
-селезінкової артерії
-черевного стовбура
?
Ліва ободовокишкова артерія є гілкою:
-верхньої брижової артерії
+нижньої брижової артерії
-селезінкової артерії
-черевного стовбура
?
Сигмоподібні артерії є гілками:
+нижньої брижової артерії
-верхньої брижової артерії
-селезінкової артерії
-черевного стовбура
?
Верхня прямокишкова артерія є гілкою:
-верхньої брижової артерії
-внутрішньої клубової артерії
+нижньої брижової артерії
-внутрішньої соромітної артерії
?
На якому рiвнi знаходиться біфуркація аорти?
-на рiвнi V поперекового хребця
-на рiвнi II поперекового хребця
+на рiвнi IV поперекового хребця
-на рiвнi III поперекового хребця
?
Якi судини утворились в результатi розгалудження
аорти?
-зовнішня та внутрішня клубові артерії
+права та ліва спільні клубові артерії
-права та ліва зовнішні клубові артерії
-права та ліва внутрішні клубові артерії
?

Артерії таза та нижньої кінцівки.
?
Якi судини утворюються при розгалудженнi загальної
клубової артерiї?
-передня та задня клубові артерії
-верхня та нижня сідничні артерії
+зовнішня та внутрішня клубові артерії
-зовнішня клубова та стегнова артерії
?
Що кровопостачає внутрiшня клубова артерiя?
-сiнки та органи черевної порожнини
-нижню кiнцiвку
+стiнки та органи малого таза
-передню стiнку живота
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~
вісцеральною гiлкою внутрішньої клубової артерії?
-пупкова артерія

-нижня міхурова артерія
-внутрішня соромітна артерія
+клубово-поперекова артерія
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~
вісцеральною гiлкою внутрішньої клубової артерії?
+латеральні крижові артерії
-пупкова артерія
-середня прямокишкова артерія
-маткова артерія
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~
вісцеральною гiлкою внутрішньої клубової артерії?
-пупкова артерія
+затульна артерія
-середня прямокишкова артерія
-артерія сім'явиносної протоки
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~
вісцеральною гiлкою внутрішньої клубової артерії?
-пупкова артерія
+верхня сіднична артерія
-середня прямокишкова артерія
-артерія сім'явиносної протоки
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~
вісцеральною гiлкою внутрішньої клубової артерії?
-пупкова артерія
-внутрішня соромітна артерія
+нижня сіднична артерія
-артерія сім'явиносної протоки
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~
парієтальною гiлкою внутрішньої клубової артерії?
+пупкова артерія
-затульна артерія
-клубово-поперекова артерія
-латеральні крижові артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~
парієтальною гiлкою внутрішньої клубової артерії?
+нижня міхурова артерія
-затульна артерія
-клубово-поперекова артерія
-латеральні крижові артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~
парієтальною гiлкою внутрішньої клубової артерії?
-затульна артерія
+маткова артерія
-клубово-поперекова артерія
-верхня та нижня сідничні артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~
парієтальною гiлкою внутрішньої клубової артерії?
+артерія сім'явиносної протоки
-затульна артерія
-клубово-поперекова артерія
-верхня та нижня сідничні артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~
парієтальною гiлкою внутрішньої клубової артерії?
+середня прямокишкова артерія

-затульна артерія
-клубово-поперекова артерія
-верхня та нижня сідничні артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не являється~
парієтальною гiлкою внутрішньої клубової артерії?
-затульна артерія
-клубово-поперекова артерія
+внутрішня соромітна артерія
-верхня та нижня сідничні артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй ~не вiдноситься~ до гiлок
внутрiшньої клубової артерiї?
-маткова артерія
-середня прямокишкова артерія
-внутрішня соромітна артерія
+нижня надчеревна артерія
?
Яка із перерахованих гiлок внутрiшньої клубової артерiї є
тiльки у жiнок?
+маткова артерія
-нижня сіднична артерія
-затульна артерія
-внутрішня соромітна артерія
?
Яка iз перерахованих гiлок басейну внутрішньої клубової
артерії є тiльки у чоловiкiв?
-затульна артерія
-клубово-поперекова артерія
-латеральні крижові артерії
+артерія сім'явиносної протоки
?
Через який отвiр виходить iз тазу нижня сіднична
артерія?
+через підгрушоподібний отвір
-через надгрушоподібний отвір
-через затульний отвір
-через малий сідничний отвір
?
Яка iз гiлок внутрішньої клубової артерії функцiонує на
всьому протязi тiльки у зародка?
+пупкова артерія
-маткова артерія
-внутрішня соромітна артерія
-нижня сіднична артерія
?
Стегнова артерiя являється продовженням:
-внутрiшньої клубової артерiї
-затульної артерiї
+зовнiшньої клубової артерiї
-пупкової артерiї
?
Через який iз перерахованих отворiв стегнова артерiя
виходить на стегно?
-через м’язову затоку
+через судинну затоку
-через затульний канал
-через підгрушоподібний отвір
?
Де можна визначити пульсацiю стегнової артерiї?
+пiд пахвинною зв`язкою в стегновому трикутнику
-в привiдному каналi
-в пахвинному каналi

-в стегновому каналi
?
Куди потрапляє стегнова артерiя, виходячи на
присередню поверхню стегна?
-в пахвинний канал
-в м`язову затоку
+в привiдний канал Гунтера
-в пiдколiнну ямку
?
Яка iз перерахованих артерiй нижньої кiнцiвки
кровопостачає колiнний суглоб?
-глибока стегнова артерія
-поверхнева огинальна артерія клубової кістки
-затульна артерія
+підколінна артерія
?
Яка iз перерахованих гiлок стегнової артерiї має
найбiльший дiаметр?
+глибока стегнова артерія
-поверхнева надчеревна артерія
-низхідна колінна артерія
-поверхнева огинальна артерія клубової кістки
?
Яка iз перерахованих артерiй являється безпосереднiм
продовженням стегнової артерiї?
+підколінна артерія
-низхідна колінна артерія
-пронизні артерії
-глибока стегнова артерія
?
На якi гiлки подiляється підколінна артерія?
-латеральну та медіальну підошвові артерії
+передню та задню великогомілкові артерії
-тильну артерію стопи та глибоку підошвову артерію
-передню великогомілкову та задню малогомілкову
артерії
?
Яка iз перерахованих артерiй є безпосереднiм
продовженням підколінної артерії?
-передня великогомілкова артерія
-малогомілкова артерія
+задня великогомілкова артерія
-тильна артерія стопи
?
Де проходить задня великогомілкова артерія?
+в гомілково-підколінному каналі
-в верхньому м’язово-малогомілковому каналі
-в нижньому м’язово-малогомілковому каналі
-в привідному каналі
?
Де вивчають пульсацiю задньої великогомiлкової артерiї?
-пiд присереднiм краєм камбало подібного м’яза
+позаду присередньої кiсточки
-в гомiлково-пiдколiнному каналi
-на рiвнi її вiдходження вiд підколінної артерії
?
Яка iз гiлок задньої великогомiлкової артерiї проникає в
нижнiй м`язово-малогомiлковий канал?
-м’язові гілки
+малогомілкова артерія
-медіальні кісточкові гілки
-п’яткові гілки
?

Де проходить малогомілкова артерія?
+в нижньому м’язово-малогомілковому каналі
-в верхньому м’язово-малогомілковому каналі
-в гомілково-підколінному каналі
-в привідному каналі
?
Як називаються прикiнцевi гiлки задньої
великогомілкової артерії?
-глибока підошвова артерія та дугоподібна артерія
+латеральна підошвова артерія та медіальна підошвова
артерія
-тильна артерія стопи та глибока підошвова артерія
-підошвові плеснові артерії
?
Де розташована медіальна підошвова артерія?
-в латеральній підошвовій борозні
-в товщi відвідного м’яза великого пальця стопи
-в товщi квадратного м’яза підошви
+в медіальній підошвовій борозні
?
Де розташована латеральна підошвова артерія?
-в медіальній підошвовій борозні
-в товщi квадратного м’яза підошви
+в латеральній підошвовій борозні
-мiж квадратним мязом підошви та та коротким м’язомзгиначем пальців стопи
?
Як називається продовження на стопу передньої
великогомiлкової артерiї?
-бiчна заплеснова артерiя
-дугоподiбна артерiя
-глибока пiдошвова артерiя
+тильна артерiя стопи
?
Яку артерiю стопи використовують для визначення
пульса?
+тильну артерiю стопи
-бiчну пiдошвову артерiю
-присередню пiдошвову артерiю
-глибоку пiдошвову артерiю
?

Система верхньої порожнистої
вени: вени голови та шиї. Вени
верхньої кінцівки та тулуба.
Система нижньої порожнистої вени.
Вени таза і нижніх кінцівок.
Система печінкової ворітної вени.
Порто-кавальні та кава-кавальні
анастомози. Кровообіг плода.
?
На якi групи подiляють вени верхньої кiнцiвки?
-на бiчнi i присереднi вени
-на парiєтальнi та вiсцеральнi вени
+на поверхневi i глибокi вени
-на переднi та заднi вени
?
Якi iз перерахованих вен верхньої кiнцiвки вiдносяться до
поверхневих вен?
-променеві вени

-ліктьові вени
+головна вена(v. cephalica) і основна вена(v. basilica)
-плечові вени
?
Де розташована головна вена (v. cephalica)?
+на переднiй поверхнi променевого краю передплiччя
-на тильнiй поверхнi передплiччя
-на лiктьовому краю передплiччя
-на долонi
?
Де розташована основна вена (v. basilica)?
-на променевiй сторонi передньої поверхнi передплiччя
-на тильнiй поверхнi передплiччя
-на кистi
+на лiктьовiй сторонi передньої поверхнi передплiччя
?
Яка iз перерахованих вен верхньої кiнцiвки з`єднує мiж
собою основну та головну вени в дiлянцi ліктьової ямки?
+середня вена ліктя
-променева вена
-ліктьова вена
-середня вена передпліччя
?
Де знаходиться основна вена (v. basilica) на плечi?
-в латеральній двоголовій борозні
+в медіальній двоголовій борозні
-на переднiй поверхнi плеча в товщі двоголового м’яза
плеча
-на заднiй поверхнi плеча в товщі триголового м’яза
плеча
?
Куди впадає основна вена (v. basilica)?
-в пахвову вену
-в підключичну вену
+в одну iз плечових вен
-в одну iз променевих вен
?
Де розташована головна вена (v. cephalica) на плечі?
+в латеральній двоголовій і грудо-дельтоподібній
борознах
-в медіальній двоголовій борозні
-в каналі променевого нерва
-в товщі двоголового м’яза плеча
?
Куди впадає головна вена (v. cephalica)?
-в підключичну вену
+в пахвову вену
-в одну iз плечових вен
-в основну вену(v. basilica)
?
Яку iз перерахованих вен верхньої кiнцiвки
використовують для збору кровi та для
внутрішньовенних ін’єкцій?
-головну вену (v.сephalica)
+середню вену ліктя
-основну вену (v. basilica)
-підключичну вену
?
Як утворюються плечовi вени?
+шляхом злиття ліктьових та променевих вен
-при злиттi головної вени (v. cephalica) з ліктьовими
венами

-при злиттi основної вени (v. basilica) з променевими
венами
-при злиттi головної вени (v. cephalica) з основною веною
(v. basilica)
?
Яку iз названих вен верхньої кiнцiвки формують плечові
вени?
-підключичну вену
-головну вену (v. cephalica)
+пахвову вену
-основну вену (v. basilica)
?
В яку iз перерахованих вен продовжується пахвова вена?
+в підключичну вену
-в основну вену (v. basilica)
-в головну вену (v. cephalica)
-в плечеголовну вену
?
Які iз перерахованих вен впадають в пахвову вену?
-непарна вена
-основна вена (v. basilica)
+грудо-надчеревні вени
-підключична вена
?
В межах якого iз перерахованих отворiв основи черепа
починається внутрішня яремна вена?
-великого отвору
-рваного отвору
-зовнішнього сонного отвору
+яремного отвору
?
З якою iз перерахованих вен об`єднується (зливається)
внутрішня яремна вена?
+з підключичною веною
-з передньою яремною веною
-з зовнішньою яремною веною
-з занижньощелепною веною
?
В яку iз перерахованих вен вiдводиться венозна кров вiд
синусiв твердої мозкової оболонки?
-в зовнішню яремну вену
+у внутрішню яремну вену
-в передню яремну вену
-в хребтові вени
?
Якi iз перерахованих венозних судин ~не вiдносяться~ до
внутрiшньочерепних протокiв внутрішньої яремної вени?
-вени губчатки
-поверхневі вени великого мозку
-очні вени
+глоткові вени
?
Яка iз перерахованих венозних судин ~не вiдноситься~
до внутрiшньочерепних притокiв внутрішньої яремної
вени?
+язикова вена
-пазухи твердої мозкової оболони
-глибокі вени великого мозку
-випускні вени
?
Що сполучають випускні вени?
-синуси твердої оболонки та вени головного мозку
+синуси твердої оболонки та зовнiшнi вени голови

-синуси твердої оболонки та вени спинного мозку
-вени головного та спинного мозку
?
Яка iз перерахованих вен вiдноситься до позачерепних
притокiв внутрiшньої яремної вени?
+верхня щитоподібна вена
-тім'яна випускна вена
-соскоподібна випускна вена
-очні вени
?
Як з`єднуються мiж собою права та ліва передні яремні
вени?
-з допомогою випускних вен
-з допомогою поперечних вен шиї
+з допомогою яремної венозної дуги
-з допомогою верхньої щитоподібної вени
?
Як утворюється верхня порожниста вена?
-при злиттi правої та лiвої пiдключичних вен
-при злиттi правої та лівої внутрiшнiх яремних вен
-при злиттi непарної та напiвнепарної вен
+при злиттi правої та лiвої плечоголовних вен
?
Куди впадає верхня порожниста вена?
-в лiве передсердя
-в лiвий шлуночок
+в праве передсердя
-в правий шлуночок
?
Як утворюються плечо-головнi вени (права i лiва)?
+при злиттi підключичної та внутрішньої яремної вен
-при злиттi внутрішньої яремної та зовнішньої яремної
вен
-при злиттi підключичної та зовнішньої яремної вен
-при злиттi підключичної та хребтової вен
?
Куди впадає непарна вена?
+в верхню порожнисту вену
-в нижню порожнисту вену
-в праве передсердя
-в праву плечо-головну вену
?
Куди впадає півнепарна вена?
-в додаткову півнепарну вену
+в непарну вену
-у внутрішню грудну вену
-в верхню порожнисту вену
?
Яке iз приведених тверджень ~не вiдноситься~ до
нижньої порожнистої вени?
-найбiльша венозна судина
-не має клапанiв
+парна венозна судина
-розташована в заочеревинному просторi
?
Якi венознi судини формують нижню порожнисту вену?
-права та лiва зовнiшнi клубовi вени
-права та лiва внутрiшнi клубовi вени
-права та лiва нирковi вени
+права та лiва спiльнi клубовi вени
?
На якi групи подiляються притоки нижньої порожнистої
вени?

+на парiєтальнi та вiсцеральнi
-на поверхневi та глибокi
-на переднi та заднi
-на правi та лiвi
?
В якiй iз перерахованих структур печiнки проходить
нижня порожниста вена?
-в щілині венозної зв’язки
-в воротах печінки
+в борозні порожнистої вени
-в щілині круглої зв’язки печінки
?
Що впадає в нижню порожнисту вену при проходженнi її
через борозну порожнистої вени печінки?
-ворітна печінкова вена
-нижні діафрагмові вени
-ниркові вени
+печінкові вени
?
Через який iз перерахованих отворiв дiафрагми Нижня
порожниста вена проникає в грудну порожнину?
+через отвір порожнистої вени
-через стравохідний розтвір
-через аортальний розтвір
-через правий попереково-реберний трикутник
діафрагми
?
В яку iз названих камер серця впадає нижня порожниста
вена?
+в праве передсердя
-в лiве передсердя
-в лiвий шлуночок
-в правий шлуночок
?
Якi iз перерахованих вен черевної порожнини є
парiєтальними притоками нижньої порожнистої вени?
-права і ліва висхідні поперекові вени
-печінкові вени
+поперекові вени
-нижні надчеревні вени
?
Якi iз перерахованих вен черевної порожнини є
парiєтальними притоками нижньої порожнистої вени?
-праві та ліві яєчкові(яєчникові) вени
+нижні діафрагмові вени
-нижні надчеревні вени
-верхні надчеревні вени
?
Яка iз перерахованих вен входить до групи вiсцеральних
притокiв нижньої порожнистої вени?
+права яєчкова (яєчникова) вена
-ліва яєчкова (яєчникова) вена
-поперекові вени
-нижні діафрагмові вени
?
Куди впадають печінкові вени?
-в ворітну печінкову вену
-в верхню брижову вену
-в нижні діафрагмові вени
+в нижню порожнисту вену
?
Якi притоки має внутрiшня клубова вена?
+парiєтальнi та вiсцеральнi

-правi та лiвi
-поверхневi та глибокi
-переднi та заднi
?
Як утворюється спільна клубова вена?
+вiд злиття зовнішньої та внутрішньої клубових вен
-вiд злиття верхньої та нижньої брижових вен
-вiд злиття правої та лівої висхідної поперекової вен
-вiд злиття нижніх та верхніх сідничних вен
?
Що утворюється вiд злиття правої та лiвої спiльних
клубових вен?
-нижня брижова вена
-верхня брижова вена
+нижня порожниста вена
-ворiтна вена
?
Якi iз перерахованих вен порожнини малого таза
вiдносятья до парiєтальних притокiв внутрiшньої
клубової вени?
+бічні крижові вени
-середні прямокишкові вени
-маткові вени
-міхурові вени
?
На якi групи подiляються вени нижнiх кiнцiвок?
+на поверхневi i глибокi вени
-на парiєтальнi i вiсцеральнi вени
-на присереднi i бiчнi вени
-на переднi i заднi вени
?
Якi iз перерахованих вен нижньої кiнцiвки вiдносяться до
поверхневих вен?
-передні великогомілкові вени
-задні великогомілкові вени
-підколінна та стегнова вени
+велика та мала підшкірні вени
?
Яка iз перерахованих вен нижньої кiнцiвки вiдноситься
до глибоких вен?
+стегнова вена
-велика підшкірна вена
-мала підшкірна вена
-поверхнева надчеревна вена
?
Де знаходиться велика підшкірна вена на гомiлцi?
+попереду від медіальної кісточки і на присереднiй
поверхнi гомілки
-позаду від латеральної кісточки і на заднiй поверхнi
гомілки
-на переднiй поверхнi гомілки
-на бiчнiй поверхнi гомілки
?
Куди впадає велика підшкірна вена?
-у глибоку стегнову вену
+у стегнову вену
-у підколінну вену
-у задню великогомілкову вену
?
Де розташована мала підшкірна вена на гомiлцi?
+на її заднiй поверхнi мiж головками литкового м'яза
-на її переднiй поверхнi

-на її заднiй поверхнi мiж глибокими та поверхневими
м`язами
-на її присереднiй поверхнi
?
Куди впадає мала підшкірна вена?
-у стегнову вену
-у велику підшкірну вену
+у підколінну вену
-у глибоку стегнову вену
?
Яка iз перерахованих вен нижньої кiнцiвки знаходиться в
пiдколiннiй ямцi?
-стегнова вена
-глибока стегнова вена
-велика підшкірна вена
+підколінна вена
?
Продовженням якої iз названих вен є стегнова вена?
+пiдколiнної вени
-глибокої стегнової вени
-великої пiдшкiрної вени
-малої пiдшкiрної вени
?
В яку iз названих вен продовжується стегнова вена?
-у загальну клубову вену
+у зовнішню клубову вену
-у внутрішню клубову вену
-у нижню порожнисту вену
?
Як проникає в порожнину таза стегнова вена?
-через м'язову затоку
-через затульний канал
-через великий сідничний отвір
+через судинну затоку
?
Звiдки збирає кров ворітна печінкова вена?
+вiд непарних органiв черевної порожнини
-вiд парних органiв черевної порожнини
-вiд стiнок червної порожнини
-вiд стiнок i органiв тазової порожнини
?
Де знаходиться ворiтна печiнкова вена?
+в товщi печінково-дуоденальної зв'язки
-в товщi печінково-шлункової зв'язки
-в товщi круглої зв'язки печінки
-в товщi брижі тонкої кишки
?
Якi iз перерахованих вен являються притоками ворітної
печінкової вени?
-вени нирок
+вени селезiнки
-вени наднирникiв
-вени статевих залоз
?
Вiд якого iз перерахованих внутрiшнiх органiв венозна
кров вiдводиться в ворітну печінкову вену?
+від пiдшлункової залози
-від лiвої нирки
-від лiвого яєчника (яєчка)
-від правої нирки
?
Що являють собою "кава-кавальнi анастомози"?

+це анастомози мiж притоками верхньої порожнистої та
нижньої порожнистої вен
-це анастомози мiж парiєтальними та вiсцеральними
притоками верхньої порожнистої вени
-це анастомози мiж парiєтальними та вiсцеральними
притоками нижньої порожнистої вени
-це анастомози мiж притоками ворітної печінкової вени
та притоками верхньої порожнистої вени
?
Артеріальна (боталова) протока у плода з’єднує:
-пупкову артерію і нижню порожнисту вену
+легеневий стовбур і аорту
-пупкову вену і ворітну печінкову вену
-пупкову вену і нижню порожнисту вену
?
Овальний отвір у плода з’єднує:
+праве передсердя з лівим
-правий шлуночок з лівим
-легеневий стовбур і аорту
-пупкову вену і нижню порожнисту вену
?
Після народження дитини пупкова вена перетворюється
в:
-венозну зв’язку печінки
-присередні пупкові зв’язки
-латеральні пупкові зв’язки
+круглу зв’язку печінки
?
Після народження дитини пупкові артерії
перетворюються в:
+присередні пупкові зв’язки
-венозну зв’язку печінки
-латеральні пупкові зв’язки
-круглу зв’язку печінки
?
Після народження дитини венозна (аранцієва) протока
перетворюється в:
-латеральні пупкові зв’язки
+венозну зв’язку печінки
-круглу зв’язку печінки
-присередні пупкові зв’язки
?
Після народження дитини артеріальна (боталова)
протока перетворюється в:
-круглу зв’язку печінки
-присередні пупкові зв’язки
+артеріальну зв’язку
-венозну зв’язку печінки
?
Після народження дитини овальний отвір
перетворюється в:
-залишається овальним отвором
-міжвенний горбок
+овальну ямку
-євстахієву заслінку
?

Загальна лімфологія. Лімфовідтік
від органів і тканин тіла людини.
Імунна система. Селезінка.
?
Як класифiкуються лiмфатичнi судини нижньої кiнцiвки?
-на переднi та заднi

-на присереднi та бiчнi
+на поверхневi та глибокi
-на парiєтальнi та вiсцеральнi
?
На якi групи подiляються лiмфатичнi вузли порожнини
таза?
+на пристiнковi (парiєтальнi) та нутрощевi (вiсцеральнi)
-на поверхневi та глибокi
-на бiчнi та присереднi
-на переднi та заднi
?
Якi iз перерахованих груп лiмфатичних вузлiв порожнини
таза вiдносяться до вiсцеральних вузлiв?
-зовнішні клубові
-внутрішні клубові
+відхідниково-прямокишкові
-загальні клубові
?
Якi iз перерахованих лiмфатичних вузлiв тазової
порожнини вiдносяться до групи парiєтальних?
-припрямокишкові
-припіхвові
+внутрішні клубові
-заміхурові
?
На якi групи подiляються лiмфатичнi вузли черевної
порожнини?
+на парiєтальнi та вiсцеральнi вузли
-на парнi та непарнi вузли
-на поверхневi та глибокi вузли
-на переднi та заднi вузли
?
На якi групи подiляються лiмфатичнi вузли грудної
клітки?
+на парiєтальнi та вiсцеральнi вузли
-на парнi та непарнi вузли
-на поверхневi та глибокi вузли
-на переднi та заднi вузли
?
Як класифiкуються лiмфатичнi судини верхньої кiнцiвки?
-на переднi та заднi
-на присереднi та бiчнi
-на парiєтальнi та вiсцеральнi
+на поверхневi та глибокi
?
Які групи лімфатичних вузлів розрізняють на верхній
кінцівці?
+ліктьові і пахвові лімфатичні вузли
-долонні та тильні лімфатичні вузли
-ліктьові та плечові лімфатичні вузли
-лімфатичні вузли передпліччя та кисті
?
Куди прямують виноснi лiмфатичнi судини лiктьових
лiмфатичних вузлiв?
+до пахвових лiмфатичних вузлiв
-до пригруднинних лiмфатичних вузлiв
-до бiчних шийних лiмфовузлiв
-до надключичних лiмфовузлiв
?
Що утворюють виноснi лiмфатичнi судини пахвових
лiмфатичних вузлiв?
-яремний стовбур
-бронхо-середостiнний стовбур

+пiдключичний стовбур
-праву лiмфатичну та грудну протоки
?
Куди вiдводиться лiмфа вiд грудної частини стравоходу?
+безпосередньо в грудну протоку
-в нижні трахео-бронхові лімфовузли
-в правий підключичний стовбур
-у нижні глибокі бічні шийні лімфовузли
?
Яка функцiя iмунної системи?
+забезпечує захиснi реакцiї органiзму
-забезпечує органiзм киснем
-забезпечує доставку до тканин та органiв живильних
речовин та кисню
-забезпечує виведення iз органiзму солей та води
?
Який iз перерахованих органiв ~не вiдноситься~ до
органiв iмунної системи?
-загруднинна залоза (тимус)
-селезiнка
+щитоподiбна залоза
-червоподiбний вiдросток
?
Який iз перерахованих органiв вiдноситься до
центральних органiв iмунної системи?
-спинний мозок
-довгастий мозок
+кiстковий мозок
-промiжний мозок
?
Який iз перерахованих органiв вiдноситься до
центральних органiв iмунної системи?
+загруднинна залоза (тимус)
-привушна слинна залоза
-селезiнка
-пiдшлункова залоза
?
Який iз перерахованих органiв вiдноситься до
периферiйних органiв iмунної системи?
-нирки
-загруднинна залоза (тимус)
-печiнка
+селезiнка
?
Де утворюються В-лiмфоцити?
+в кiстковому мозку
-в селезiнцi
-в загрудниннiй залозi
-в мигдаликах
?
Де вiдбувається дозрiвання та диференцiювання Тлiмфоцитiв?
-в селезiнцi
-в лiмфатичних вузлах
+в загрудниннiй залозi
-в червоподiбному вiдростку
?
Якi iз перерахованих структур стiнки кишки вiдносяться
до периферiйних органiв iмунної системи?
+поодинокi лiмфоїднi вузлики
-коловi складки
-кишковi ворсинки
-великий сосочок 12-палої кишки

?
Яку назву має глоткове кiльце, що утворене
мигдаликами?
+кiльце Пирогова-Вальдейєра
-кiльце Пирогова-Розенмюллера
-кiльце Ашоф-Тавара
-кiльце Кiса-Флека
?
Де розташованi лiмфоїднi (пейєровi) бляшки?
-в товщi стiнки шлунка
в товщi стiнки прямої кишки
+в товщi стiнки клубової кишки
в товщi червоподiбного вiдростка
?
Якi двi популяцiї (два рiзновиди) кiсткового мозку
розрiзняють в органiзмi дорослої людини?
-червоний та блакитний
-жовтий та блакитний
+червоний та жовтий
-червоний та помаранчевий
?
Де у дорослої людини розташований жовтий кiстковий
мозок?
+у дiафiзах довгих кiсток
-в епiфiзах довгих кiсток
-в комiрках губчатки плоских кiсток
-в комiрках губчатки коротких кiсток
?
Де знаходиться загруднинна залоза (тимус)?
-в передньому середостiннi
+у верхньому середостiннi
-в задньому середостiннi
-в середньому середостiннi
?
Що входить до складу паренхiми тимуса?
-кiнцевi вiддiли (ацинуси) та вивiднi протоки
-фолiкули
+кiркова та мозкова речовини
-бiла та червона пульпа
?
Де знаходиться язиковий мигдалик?
+пiд епiтелiєм в дiлянцi кореня язика
-в товщi м`язiв язика в дiлянцi його тiла
-на верхiвцi язика
-по краям язика
?
Де знаходиться піднебінний мигдалик?
+в мигдаликовій ямці м'якого піднебіння
-в товщi м`якого пiднебiння
-в занижньощелепній ямці
-в ділянці склепіння глотки
?
Де розташований глотковий (аденоїдний) мигдалик ?
-в мигдаликовій ямці м'якого піднебіння
-в товщi м`якого пiднебiння
+в дiлянцi склепiння та задньої стiнки глотки
-в занижньощелепній ямці
?
Де розташований трубний мигдалик?
+в дiлянцi глоткового отвору слухової труби
-в дiлянцi склепiння та задньої стiнки глотки
-в мигдаликовій ямці м'якого піднебіння
-в занижньощелепній ямці

?
Де розташована селезiнка?
-в верхньому поверсі очеревинної порожнини на рiвнi
мечоподiбного вiдростка
-в черевній порожнині в правому підребер'ї на рiвнi IX XI ребер
+в черевній порожнині в лівому підребер'ї на рiвнi IX - XI
ребер
-в лівій латеральній ділянці нижнього поверху
очеревинної порожнини
?
Якi поверхнi має селезiнка?
-передню і задню
-латеральну і медіальну
-праву і ліву
+діафрагмову і нутрощеву
?
Як очеревина покриває селезiнку?
-з трьох сторiн
-з однiєї сторони
+з усiх сторін
-зовсiм не покриває
?
Де розташованi пiднижньощелепнi лiмфатичнi вузли?
-в сонному трикутнику
-по ходу внутрішньої яремної вени
-на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи
+в пiднижньощелепному трикутнику
?
Звiдки збирає лiмфу правий пiдключичний стовбур?
+вiд правої верхньої кiнцiвки
-вiд правої нижньої кiнцiвки
-вiд правої половини живота та грудної клiтки
-вiд правої половини голови та шиї
?
Звiдки збирає лiмфу правий яремний стовбур?
-вiд лiвої половини голови та шиї
-вiд правої верхньої кiнцiвки
-вiд правої половини грудної клітки та живота
+вiд правої половини голови та шиї
?
Звiдки збирає лiмфу правий бронхо-середостінний
стовбур?
-вiд органiв правої половини черевної порожнини
-вiд правої верхньої кiнцiвки
-вiд правої половини голови та шиї
+вiд органiв правої половини грудної порожнини
?
Звiдки збирає лiмфу лiвий яремний стовбур?
+вiд лiвої половини голови та шиї
-вiд лiвої половини грудної клiтки та живота
-вiд лiвої верхньої кiнцiвки
-вiд лiвої нижньої кiнцiвки
?
Звiдки збираї лiмфу лiвий пiдключичний стовбур?
-вiд лiвої половини голови та шиї
-вiд органiв лiвої половини грудної порожнини
+вiд лiвої верхньої кiнцiвки
-вiд органiв лiвої половини черевної порожнини
?
Звiдки збирає лiмфу лівий бронхо-середостінний
стовбур?
-вiд органiв лiвої половини черевної порожнини

-вiд лiвої верхньої кiнцiвки
+вiд органiв лiвої половини грудної порожнини
-вiд лiвої половини голови та шиї
?
Яка iз перерахованих судин є найбiльшою i головною
лiмфатичною судиною тiла людини?
-права лімфатична протока
-правий поперековий стовбур
-лівий підключичний стовбур
+грудна протока
?
Як проникає грудна протока в грудну порожнину?
+через аортальний розтвір дiафрагми
-через отвір порожнистої вени дiафрагми
-через стравохідний розтвір дiафрагми
-мiж ніжками поперекової частини дiафрагми
?
Де знаходиться грудна частина грудної протоки?
-в середньому середостiннi
+в задньому середостiннi
-в передньому середостiннi
-мiж перикардом та середостiнною плеврою
?

Загальна неврологія.
Макроскопічна та мікроскопічна
будова спинного мозку.
Ембріогенез головного мозку.
Загальний огляд головного мозку.
Довгастий мозок та міст. Мозочок.
?
Центральну нервову систему складають:
-черепнi нерви
-спинномозковi нерви
+головний та спинний мозок
-нервовi сплетення
?
Периферiйну нервову систему складають:
-головний мозок
-спинний мозок
+черепнi та спинномозковi нерви, вегетативнi вузли i
сплетення
-вегетативнi ядра
?
Що є структурно-функцiональною одиницею нервової
системи?
-бiла речовина
-сiра речовина
+нейрон (нейроцит)
-нейроглiя
?
Мультиполярнi нейрони мають:
-численнi аксони i один дендрит
-два вiдростки, якi вiдходять вiд протилежних полюсiв
тiла нейрона
-один вiдросток, який Т-подiбно дiлиться на два
вiдростки - центральний i периферiйний
+численнi дендрити i один аксон
?
Бiполярнi нейрони мають:
-численнi аксони i один дендрит

-один вiдросток, який Т-подiбно дiлиться на два
вiдростки - центральний i периферiйний
-численнi дендрити i один аксон
+два вiдростки, якi вiдходять вiд протилежних полюсiв
тiла нейрона
?
Псевдоунiполярнi нейрони мають:
-численнi аксони i один дендрит
-два вiдростки, якi вiдходять вiд протилежних полюсiв
тiла нейрона
+один вiдросток, який Т-подiбно дiлиться на два
вiдростки - центральний i периферiйний
-численнi дендрити i один аксон
?
В залежностi вiд кiлькостi вiдросткiв розрiзняють такi
нейрони:
-чутливi, руховi та вставнi
+мультиполярнi, бiполярнi та псевдоунiполярнi
-аферентнi та мультиполярнi
-еферентнi, асоцiативнi та псевдоунiполярнi
?
В залежностi вiд функцiї розрiзняють такi нейрони:
-аферентнi та мультиполярнi
-еферентнi, асоцiативнi та псевдоунiполярнi
+чутливi, руховi та вставнi
-мультиполярнi, бiполярнi та псевдоунiполярнi
?
Чутливi нейрони - це:
-еферентнi, за формою псевдоунiполярнi або бiполярнi
+аферентнi, за формою псевдоунiполярнi або бiполярнi
-асоцiативнi, за формою мультиполярнi
-аферентнi, за формою мультиполярнi
?
Руховi нейрони - це:
-аферентнi, за формою мультиполярнi
+еферентнi, за формою мультиполярнi
-асоцiативнi, за формою псевдоунiполярнi або бiполярнi
-еферентнi, за формою псевдоунiполярнi
?
Вставнi нейрони - це:
-аферентнi, за формою псевдоунiполярнi або бiполярнi
-еферентнi, за формою псевдоунiполярнi або бiполярнi
+асоцiативнi, за формою мультиполярнi
-асоцiативнi, за формою псевдоунiполярнi
?
Рецептори, якi розташованi в шкiрi, слизових оболонках i
спецiалiзованих оболонках органiв чуття та сприймають
подразнення iз зовнiшнього середовища, мають назву:
-пропрiорецептори
-iнтерорецептори
+екстерорецептори
-загальнi рецептори
?
Рецептори, якi розташованi в м`язах, сухожилках,
фасцiях, окiстi та капсулах суглобiв i завдяки їм
сприймається положення тiла в просторi, мають назву:
-екстерорецептори
-iнтерорецептори
+пропрiорецептори
-загальнi рецептори
?

Рецептори, якi розташованi у внутрiшнiх органах i
кровоносних судинах та сприймають подразнення iз
внутрiшнього середовища, мають назву:
-екстерорецептори
-пропрiорецептори
+iнтерорецептори
-загальнi рецептори
?
Дендрити - це:
-довгий одинокий вiдросток, який може виходити за
межi ЦНС, проводить iмпульси вiд тiла клiтини
-короткi, численнi деревоподiбно розгалуженi вiдростки,
якi виходять за межi ЦНС, проводять iмпульси вiд тiла
клiтини
-довгий одинокий вiдросток, який не виходить за межi
ЦНС, проводить iмпульси до тiла клiтини
+короткi, численнi деревоподiбно розгалуженi вiдростки,
якi не виходять за межi ЦНС, проводять iмпульси до тiла
клiтини
?
Аксони - це:
+довгий одинокий вiдросток, який може виходити за
межi ЦНС, проводить iмпульси вiд тiла клiтини
-короткi, численнi деревоподiбно розгалуженi вiдростки,
якi виходять за межi ЦНС, проводять iмпульси вiд тiла
клiтини
-довгий одинокий вiдросток, який не виходить за межi
ЦНС, проводить iмпульси до тiла клiтини
-короткi, численнi деревоподiбно розгалуженi вiдростки,
якi не виходять за межi ЦНС, проводять iмпульси до тiла
клiтини
?
Нейрони зв`язанi мiж собою за допомогою:
-сiрої речовини
-бiлої речовини
+синапсiв
-рецепторiв
?
Сiра речовина формує:
-вiдростки нейронiв
-рецептори
+тiла нейронiв
-провiднi шляхи
?
Бiла речовина формує:
-тiла нейронiв
-рецептори
+вiдростки нейронiв
-нейроглiю
?
Бiла речовина утворює:
-кору великого мозку i мозочка, ядра головного i
спинного мозку, стовпи спинного мозку
-нейроглiю
-синапси
+нервовi волокна, пучки i провiднi шляхи
?
Сiра речовина утворює:
-нейроглiю
-синапси
+кору великого мозку i мозочка, ядра головного i
спинного мозку, стовпи спинного мозку
-нервовi волокна, пучки i провiднi шляхи

?
Що є анатомiчним субстратом рефлексу?
-нейрони
-синапси
+рефлекторна дуга
-нервовi волокна, пучки i провiднi шляхи
?
Якi нейрони розташованi тiльки за межами ЦНС?
-еферентнi
-асоцiативнi
+аферентнi
-вставнi
?
На якому рiвнi розташований спинний мозок?
-в хребтовому каналi вiд великого отвору до IV
поперекового хребця
+в хребтовому каналi вiд великого отвору до II
поперекового хребця
-в хребтовому каналi вiд великого отвору до III
поперекового хребця
-в хребтовому каналi вiд великого отвору до XII грудного
хребця
?
Спинний мозок внизу закiнчується:
-попереково-крижовим стовщенням
+мозковим конусом i кiнцевою ниткою
-кiнським хвостом
-куприковим сегментом
?
Якi є стовщення спинного мозку?
-попереково-крижове та куприкове
-грудне та поперекове
+шийне та попереково-крижове
-шийне та куприкове
?
Назвiть парнi борозни спинного мозку:
-задня серединна i передня серединна
+передньобiчна i задньобiчна
-передня серединна i медiальна
-задня серединна i латеральна
?
Назвiть непарнi борозни спинного мозку:
-передня серединна
-передньобiчна
+задня серединна
-задньобiчна
?
Назвiть щiлини спинного мозку:
+передня серединна
-задня серединна
-передньобiчна
-задньобiчна
?
Канатики спинного мозку утворенi:
-сiрою речовиною
-нейроглiєю
-тiлами нейронiв
+бiлою речовиною
?
Якi є канатики спинного мозку?
-переднiй, заднiй та промiжний
+переднiй, бiчний та заднiй
-медiальний, латеральний та серединний

-правий, лiвий та серединний
?
Якi корiнцi має спинний мозок?
-переднi, заднi та промiжнi
-медiальнi та латеральнi
-правi та лiвi
+переднi та заднi
?
Переднi корiнцi спинного мозку виходять:
-з задньобiчної борозни
-з передньої серединної щiлини
-з задньої серединної борозни
+з передньобiчної борозни
?
Заднi корiнцi спинного мозку виходять:
-з передньобiчної борозни
+з задньобiчної борозни
-з передньої серединної щiлини
-з задньої серединної борозни
?
Чим утворенi переднi корiнцi спинномозкових нервiв?
-центральними вiдростками чутливих псевдоунiполярних
нейронiв спинномозкових вузлiв
-периферiйними вiдростками чутливих
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв
+аксонами рухових нейронiв переднiх стовпiв
-дендритами рухових нейронiв переднiх стовпiв
?
Чим утворенi заднi корiнцi спинномозкових нервiв?
-периферiйними вiдростками чутливих
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв
-дендритами рухових нейронiв переднiх стовпiв
+центральними вiдростками чутливих
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв
-аксонами рухових нейронiв переднiх стовпiв
?
Де розташованi спинномозковi вузли?
-в спинномозковому каналi
-на передньобiчнiй поверхнi тiл хребцiв
-в задньобiчнiй борознi спинного мозку
+в мiжхребцевих отворах
?
Чим утворенi спинномозковi вузли?
-руховими мультиполярними нейронами
-асоцiативними нейронами
+чутливими псевдоунiполярними нейронами
-чутливими бiполярними нейронами
?
Якi вiдростки мають чутливi псевдоунiполярнi нейрони
спинномозкових вузлiв?
-переднi та заднi
-латеральнi та медiальнi
+центральнi та периферiйнi
-центральнi та промiжнi
?
Як утворюється спинномозковий нерв?
+злиттям в дiлянцi мiжхребцевого отвору переднього
корiнця з периферiйними вiдростками
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв
-злиттям в дiлянцi мiжхребцевого отвору переднього
корiнця з центральними вiдростками псевдоунiполярних
нейронiв спинномозкових вузлiв

-злиттям центрального та периферiйного вiдросткiв
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв
-злиттям в дiлянцi мiжхребцевого отвору переднього
корiнця з вiдростками мультиполярних нейронiв
спинномозкових вузлiв
?
Скiльки всього є сегментiв спинного мозку?
-21
-12
+31
-5
?
Який за складом волокон є спинномозковий нерв?
-чутливий
-руховий
-вегетативний
+змiшаний
?
Чим утворений кiнський хвiст?
-корiнцями шийних та грудних сегментiв разом з
кiнцевою ниткою спинного мозку
-мозковим конусом i кiнцевою ниткою
+корiнцями поперекових, крижових та куприкових
сегментiв разом з кiнцевою ниткою спинного мозку
-попереково-крижовим стовщенням i кiнцевою ниткою
?
Що називається сегментом спинного мозку?
-дiлянка спинного мозку, яка дає початок двом парам
спинномозкових нервiв
-дiлянка спинного мозку, яка дає початок однiй парi
спинномозкових корiнцiв
-дiлянка спинного мозку, яка дає початок чотирьом
парам спинномозкових корiнцiв
+дiлянка спинного мозку, яка дає початок однiй парi
спинномозкових нервiв
?
Скiльки є шийних сегментiв спинного мозку?
-7
-5
-12
+8
?
Скiльки є грудних сегментiв спинного мозку?
-8
+12
-5
-7
?
Скiльки є поперекових сегментiв спинного мозку?
-8
-12
+5
-7
?
Скiльки є крижових сегментiв спинного мозку?
-8
-12
-7
+5
?
Скiльки є куприкових сегментiв спинного мозку?
+1
-5

-2
-7
?
Де мiститься сiра речовина спинного мозку?
-ззовнi
-спереду
-ззаду
+всерединi
?
Де мiститься бiла речовина спинного мозку?
-спереду
+ззовнi
-ззаду
-всерединi
?
У центрi спинного мозку проходить:
-бiла речовина
-канатики
-стовпи
+центральний канал
?
Сiра речовина спинного мозку утворює:
-канатики i роги
+стовпи i роги
-канатики i стовпи
-стовпи i провiднi шляхи
?
Сiра речовина спинного мозку утворена:
-пучками нервових волокон
+нейронами i їх сукупнiстю - ядрами
-ядрами i нервовими волокнами
-провiдними шляхами
?
Бiла речовина спинного мозку утворена:
+пучками нервових волокон, якi формують провiднi
шляхи
-ядрами i нервовими волокнами
-тiлами нейронiв
-ядрами
?
Якi стовпи розрiзняють на всьому протязi спинного
мозку?
-переднi, заднi та бiчнi
-латеральнi та медiальнi
-верхнi та нижнi
+переднi та заднi
?
На якому рiвнi є бiчнi стовпи спинного мозку?
-на рiвнi сегментiв спинного мозку вiд С III до L III
-на рiвнi сегментiв спинного мозку вiд T I до L I
+на рiвнi сегментiв спинного мозку вiд С VIII до L II
-на рiвнi сегментiв спинного мозку вiд С VIII до L V
?
З яких нейронiв складаються ядра переднього рогу
спинного мозку?
-чутливих
+рухових
-вставних
-вегетативних симпатичних
?
З яких нейронiв складаються ядра заднього рогу
спинного мозку?
-чутливих

-вегетативних симпатичних
-еферентних
+асоцiативних
?
Драглиста речовина та губчаста зона розташованi:
+в заднiх рогах спинного мозку
-в переднiх рогах спинного мозку
-в бiчних рогах спинного мозку
-в переднiх канатиках спинного мозку
?
З яких нейронiв складається ядро бiчного рогу спинного
мозку?
-чутливих
-асоцiативних
+вегетативних симпатичних
-еферентних
?
?
Ядро Кларка - це:
-присередньо-промiжне ядро
-власне ядро
-бiчно-промiжне ядро
+грудне ядро
?
Ядро Кларка розташовано:
-в переднiх рогах спинного мозку
+в заднiх рогах спинного мозку
-в бiчних рогах спинного мозку
-в переднiх канатиках спинного мозку
?
Власне ядро розташовано:
-в переднiх рогах спинного мозку
-в бiчних рогах спинного мозку
+в заднiх рогах спинного мозку
-в заднiх канатиках спинного мозку
?
Якi є канатики спинного мозку?
-переднiй, заднiй та промiжний
-медiальний, латеральний та серединний
-правий, лiвий та серединний
+переднiй, бiчний та заднiй
?
Бiла речовина спинного мозку утворює:
+канатики
-канатики i роги
-стовпи i провiднi шляхи
-стовпи i роги
?
Переднiй кiрково-спинномозковий (пiрамiдний) шлях
мiститься в:
-задньому канатику спинного мозку
+передньому канатику спинного мозку
-бiчному канатику спинного мозку
-передньому стовпi спинного мозку
?
Переднiй спинномозково-таламiчний шлях мiститься в:
-задньому канатику спинного мозку
-бiчному канатику спинного мозку
+передньому канатику спинного мозку
-передньому стовпi спинного мозку
?
Бiчний кiрково-спинномозковий (пiрамiдний) шлях
мiститься в:

-задньому канатику спинного мозку
-передньому канатику спинного мозку
-бiчному стовпi спинного мозку
+бiчному канатику спинного мозку
?
Червоноядерно-спинномозковий шлях мiститься в:
+бiчному канатику спинного мозку
-задньому канатику спинного мозку
-передньому канатику спинного мозку
-бiчному стовпi спинного мозку
?
Бiчний спинномозково-таламiчний шлях мiститься в:
-задньому канатику спинного мозку
+бiчному канатику спинного мозку
-передньому канатику спинного мозку
-бiчному стовпi спинного мозку
?
Переднiй спинномозково-мозочковий шлях (Говерса)
мiститься в:
-задньому канатику спинного мозку
-передньому канатику спинного мозку
+бiчному канатику спинного мозку
-бiчному стовпi спинного мозку
?
Заднiй спинномозково-мозочковий шлях (Флексiга)
мiститься в:
-задньому канатику спинного мозку
-передньому канатику спинного мозку
-бiчному стовпi спинного мозку
+бiчному канатику спинного мозку
?
Тонкий пучок (Голля) мiститься в:
-бiчному канатику спинного мозку
+задньому канатику спинного мозку
-передньому канатику спинного мозку
-задньому стовпi спинного мозку
?
Клиноподiбний пучок (Бурдаха) мiститься в:
-бiчному канатику спинного мозку
-передньому канатику спинного мозку
+задньому канатику спинного мозку
-задньому стовпi спинного мозку
?
Переднiй спинномозково-мозочковий шлях має назву:
-Флексiга
-Голля
-Бурдаха
+Говерса
?
Заднiй спинномозково-мозочковий шлях має назву:
+Флексiга
-Говерса
-Голля
-Бурдаха
?
Тонкий пучок має назву:
-Флексiга
+Голля
-Говерса
-Бурдаха
?
Клиноподiбний пучок має назву:
-Флексiга

-Голля
+Бурдаха
-Говерса
?
Де розташований 1-й нейрон 3-х нейронної рефлекторної
дуги?
-в заднiх рогах спинного мозку
-в переднiх рогах спинного мозку
-в бiчних рогах спинного мозку
+в спинномозкових вузлах
?
Де розташований 2-й нейрон 3-х нейронної рефлекторної
дуги?
-в переднiх рогах спинного мозку
+в заднiх рогах спинного мозку
-в заднiх канатиках спинного мозку
-в спинномозкових вузлах
?
Де розташований 3-й нейрон 3-х нейронної рефлекторної
дуги?
-в заднiх рогах спинного мозку
-в переднiх канатиках спинного мозку
+в переднiх рогах спинного мозку
-в спинномозкових вузлах
?
Якими клiтинами представлений 1-й нейрон 3-х
нейронної рефлекторної дуги?
-руховими
-асоцiативними
-симпатичними та парасимпатичними
+чутливими псевдоунiполярними
?
Якими клiтинами представлений 2-й нейрон 3-х
нейронної рефлекторної дуги?
-руховими
+асоцiативними
-симпатичними та парасимпатичними
-чутливими псевдоунiполярними
?
Якими клiтинами представлений 3-й нейрон 3-х
нейронної рефлекторної дуги?
-чутливими бiполярними
-чутливими псевдоунiполярними
+руховими
-асоцiативними
?
Назвiть первиннi мозковi пухирi:
+prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon
-telencephalon, diencephalon, mesencephalon,
metencephalon, myelencephalon
-prosencephalon, diencephalon, metencephalon
-telencephalon, mesencephalon, rhombencephalon
?
Назвiть вториннi мозковi пухирi:
-prosencephalon, diencephalon, metencephalon
+telencephalon, diencephalon, mesencephalon,
metencephalon, myelencephalon
-telencephalon, mesencephalon, rhombencephalon
-prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon
?
Prosencephalon подiляється на:
-metencephalon та myelencephalon
-diencephalon та metencephalon

+telencephalon та diencephalon
-telencephalon та mesencephalon
?
Rhombencephalon подiляється на:
-diencephalon та metencephalon
-telencephalon та mesencephalon
+metencephalon та myelencephalon
-prosencephalon та mesencephalon
?
Mesencephalon подiляється на:
-diencephalon та metencephalon
-telencephalon та myelencephalon
-metencephalon та myelencephalon
+не подiляється
?
Якi вiддiли мозку розвиваються з переднього мозкового
пухиря?
-середнiй мозок
-мiст та мозочок
+кiнцевий та промiжний мозок
-довгастий мозок
?
Якi вiддiли мозку розвиваються з середнього мозкового
пухиря?
-середнiй та довгастий мозок
+середнiй мозок
-мiст та мозочок
-кiнцевий та промiжний мозок
?
Якi вiддiли мозку розвиваються з metencephalon?
+мiст та мозочок
-середнiй та довгастий мозок
-промiжний та довгастий мозок
-кiнцевий та промiжний мозок
?
Якi вiддiли мозку розвиваються з myelencephalon?
-середнiй та довгастий мозок
+довгастий мозок
-кiнцевий та промiжний мозок
-мiст та мозочок
?
З яких частин складається головний мозок?
-середнього та довгастого мозку
-кiнцевого та промiжного мозку
+пiвкуль великого мозку, мозочка i стовбура мозку
-пiвкуль великого мозку, моста та мозочка
?
Якi вiддiли мозку вiдносяться до його стовбура?
+промiжний та середнiй мозок, мiст i довгастий мозок
-середнiй мозок та мозочок
-кiнцевий та промiжний мозок
-пiвкулi великого мозку та мозочок
?
Поздовжня щiлина мозку роздiляє:
-середнiй мозок та мозочок
-кiнцевий та промiжний мозок
-пiвкулi великого мозку та мозочок
+пiвкулi великого мозку
?
Поперечна щiлина мозку роздiляє:
-середнiй мозок та мозочок
-кiнцевий та промiжний мозок
+пiвкулi великого мозку та мозочок

-пiвкулi великого мозку
?
I пара черепних нервiв має назву:
-зоровий нерв
+нюховий нерв
-трiйчастий нерв
-додатковий нерв
?
Скiльки є пар черепних нервiв?
-31
-10
+12
-7
?
II пара черепних нервiв має назву:
-нюховий нерв
-трiйчастий нерв
+зоровий нерв
-додатковий нерв
?
III пара черепних нервiв має назву:
-зоровий нерв
-трiйчастий нерв
+окоруховий нерв
-додатковий нерв
?
IV пара черепних нервiв має назву:
-зоровий нерв
-трiйчастий нерв
-додатковий нерв
+блоковий нерв
?
V пара черепних нервiв має назву:
-зоровий нерв
-лицевий нерв
+трiйчастий нерв
-додатковий нерв
?
VI пара черепних нервiв має назву:
-зоровий нерв
+вiдвiдний нерв
-лицевий нерв
-додатковий нерв
?
VII пара черепних нервiв має назву:
-зоровий нерв
-вiдвiдний нерв
+лицевий нерв
-додатковий нерв
?
VIII пара черепних нервiв має назву:
-зоровий нерв
-лицевий нерв
-блукаючий нерв
+присiнково-завитковий нерв
?
IX пара черепних нервiв має назву:
-лицевий нерв
+язикоглотковий нерв
-блукаючий нерв
-присiнково-завитковий нерв
?
X пара черепних нервiв має назву:

-лицевий нерв
-присiнково-завитковий нерв
+блукаючий нерв
-язикоглотковий нерв
?
XI пара черепних нервiв має назву:
-лицевий нерв
-присiнково-завитковий нерв
-язикоглотковий нерв
+додатковий нерв
?
XII пара черепних нервiв має назву:
-лицевий нерв
-присiнково-завитковий нерв
+пiд`язиковий нерв
-язикоглотковий нерв
?
Назвiть мiсце виходу на основу мозку корiнцiв III пари
черепних нервiв:
+по медiальнiй поверхнi нiжок мозку
-латерально вiд нiжок мозку
-мiж мостом i середнiми нiжками мозочка
-мiж заднiм краєм моста i пiрамiдами довгастого мозку
?
Назвiть мiсце виходу на основу мозку корiнцiв IV пари
черепних нервiв:
+латерально вiд нiжок мозку
-мiж мостом i середнiми нiжками мозочка
-мiж заднiм краєм моста i пiрамiдами довгастого мозку
-по медiальнiй поверхнi нiжок мозку
?
Назвiть мiсце виходу на основу мозку корiнцiв V пари
черепних нервiв:
-мiж заднiм краєм моста i пiрамiдами довгастого мозку
-по медiальнiй поверхнi нiжок мозку
+мiж мостом i середнiми нiжками мозочка
-латерально вiд нiжок мозку
?
Назвiть мiсце виходу на основу мозку корiнцiв VI пари
черепних нервiв:
+мiж заднiм краєм моста i пiрамiдами довгастого мозку
-по медiальнiй поверхнi нiжок мозку
-латерально вiд нiжок мозку
-мiж мостом i середнiми нiжками мозочка
?
Назвiть мiсце виходу на основу мозку корiнцiв VII пари
черепних нервiв:
-по медiальнiй поверхнi нiжок мозку
+мiж заднiм краєм моста i оливою довгастого мозку
-мiж мостом i середнiми нiжками мозочка
-мiж заднiм краєм моста i пiрамiдами довгастого мозку
?
Назвiть мiсце виходу на основу мозку корiнцiв VIII пари
черепних нервiв:
-по медiальнiй поверхнi нiжок мозку
-мiж мостом i середнiми нiжками мозочка
+мiж заднiм краєм моста i оливою довгастого мозку
-мiж заднiм краєм моста i пiрамiдами довгастого мозку
?
Назвiть мiсце виходу на основу мозку корiнцiв IX пари
черепних нервiв:
-з вентролатеральної борозни довгастого мозку
-мiж заднiм краєм моста i пiрамiдами довгастого мозку

-мiж заднiм краєм моста i оливою довгастого мозку
+з дорсолатеральної борозни довгастого мозку
?
Назвiть мiсце виходу на основу мозку корiнцiв X пари
черепних нервiв:
-з вентролатеральної борозни довгастого мозку
+з дорсолатеральної борозни довгастого мозку
-мiж заднiм краєм моста i пiрамiдами довгастого мозку
-мiж заднiм краєм моста i оливою довгастого мозку
?
Назвiть мiсце виходу на основу мозку корiнцiв XI пари
черепних нервiв:
-з вентролатеральної борозни довгастого мозку
-мiж заднiм краєм моста i пiрамiдами довгастого мозку
+з дорсолатеральної борозни довгастого мозку
-мiж заднiм краєм моста i оливою довгастого мозку
?
Назвiть мiсце виходу на основу мозку корiнцiв XII пари
черепних нервiв:
-з дорсолатеральної борозни довгастого мозку
-мiж заднiм краєм моста i пiрамiдами довгастого мозку
-мiж заднiм краєм моста i оливою довгастого мозку
+з вентролатеральної борозни довгастого мозку
?
Якi поверхнi має довгастий мозок?
-верхню та нижню
+вентральну, дорсальну i бiчнi
-медiальну та латеральну
-передню, задню i нижню
?
Назвiть утвори вентральної поверхнi довгастого мозку:
-олива, передньо-бiчна борозна, задньо-бiчна борозна,
нижня мозочкова нiжка
-задня серединна борозна, тонкий та клиноподiбний
пучки
+передня серединна щiлина, пiрамiди, перехрестя
пiрамiд
-пiрамiди, оливи, передньо-бiчна та задньобiчна борозни
?
Назвiть утвори бiчної поверхнi довгастого мозку:
-задня серединна борозна, тонкий та клиноподiбний
пучки
-пiрамiди, оливи, передньо-бiчна та задньобiчна борозни
+олива, передньо-бiчна борозна, задньо-бiчна борозна
-передня серединна щiлина, пiрамiди, перехрестя
пiрамiд
?
Назвiть утвори дорсальної поверхнi довгастого мозку:
-пiрамiди, оливи, передньо-бiчна та задньобiчна борозни
-передня серединна щiлина, пiрамiди, перехрестя
пiрамiд
+задня серединна борозна, тонкий та клиноподiбний
пучки
-олива, передньо-бiчна борозна, задньо-бiчна борозна,
нижня мозочкова нiжка
?
До складу заднього мозку входять:
-довгастий мозок та мозочок
-мiст та довгастий мозок
-мiст, мозочок та довгастий мозок
+мiст та мозочок
?
Якi поверхнi має мiст?

+вентральну та дорсальну
-верхню та нижню
-медiальну та латеральну
-передню, задню та нижню
?
Якi утвори знаходяться на вентральнiй поверхнi моста?
+цибулинномостова та основна борозни
-мозковi смуги IV шлуночка
-пiрамiди та оливи
-середнi мозочковi нiжки
?
Який утвiр подiляє мiст на вентральну (основу мосту) та
дорсальну (покрив мосту) частини?
+трапецiєподiбне тiло
-мозковi смуги IV шлуночка
-середнi мозочковi нiжки
-основна борозна
?
Якi поверхнi має мозочок?
+нижню (вентральну) та верхню (дорсальну)
-нижню, верхню, передню та задню
-медiальну та латеральну
-передню, задню та латеральнi
?
Де розташований верхнiй мозковий парус?
+мiж верхнiми нiжками мозочка
-мiж нижнiми нiжками мозочка
-мiж середнiми нiжками мозочка
-мiж нiжками клаптика клаптиково-вузликової частки
мозочка

Ромбоподібна ямка. IV шлуночок.
Середній та проміжний мозок.
Перешийок ромбоподібного мозку.
Водопровід мозку. ІІІ шлуночок.
?
До середнього мозку належать:
-таламус, епiталамус, метаталамус та гiпоталамус
-таламус та нiжки мозку
+чотиригорбкова пластинка та нiжки мозку
-пiрамiди, оливи та чотиригорбкова пластинка
?
До промiжного мозку належать:
-таламус та нiжки мозку
+таламус, епiталамус, метаталамус та гiпоталамус
-пiрамiди, оливи та чотиригорбкова пластинка
-чотиригорбкова пластинка та нiжки мозку
?
Таламус, епiталамус, метаталамус та гiпоталамус
належать:
-до середнього мозку
-до довгастого мозку
+до промiжного мозку
-до пiвкуль великого мозку
?
Чотиригорбкова пластинка та нiжки мозку належать:
-до промiжного мозку
-до довгастого мозку
-до пiвкуль великого мозку
+до середнього мозку
?
Що є порожниною середнього мозку?

+Сiльвiїв водопровiд
-III шлуночок
-IV шлуночок
-I та II шлуночки
?
Що є порожниною промiжного мозку?
-I та II шлуночки
+III шлуночок
-IV шлуночок
-Сiльвiїв водопровiд
?
Сiльвiїв водопровiд розташований:
-мiж нiжками середнього мозку
-мiж верхнiми та нижнiми горбками чотиригорбкової
пластинки
+мiж чотиригорбковою пластинкою та нiжками
середнього мозку
-мiж таламусами промiжного мозку
?
Сiльвiїв водопровiд сполучає:
-III та II шлуночки
-III та I шлуночки
+IV та III шлуночки
-I та II шлуночки
?
Що розташовано в порожнинi Сiльвiївого водопроводу?
-ендолiмфа
+спинномозкова рiдина
-лiмфа
-перилiмфа
?
Якi є нiжки мозку
-верхня та нижня
-медiальна та латеральна
+права та лiва
-передня та задня
?
Нiжка мозку чорною речовиною дiлиться на:
+вентральну частину (або основу) та дорсальну частину
(або покрив середнього мозку)
-праву та лiву частини
-верхню та нижню частини
-медiальну та латеральну частини
?
Чим нiжка мозку подiляється на вентральну та дорсальну
частини?
-бiлою речовиною
-сiрою речовиною
-Сiльвiївим водопроводом
+чорною речовиною
?
Що розташовано мiж нiжками мозку?
-чорна речовина
+мiжнiжкова ямка та задня пронизана речовина
-центральна сiра речовина
-Сiльвiїв водопровiд
?
Корiнцi якої пари черепних нервiв виходять з
мiжнiжкової ямки середнього мозку?
-IV пари
-V пари
+III пари
-VI пари

?
Ядра яких пар черепних нервiв розташованi в покривi
середнього мозку?
-IV та VI пар
-V пари
+III та IV пар
-III та VI пар
?
Корiнцi якої пари черепних нервiв на основу мозку
виходять латерально вiд нiжок середнього мозку?
-III пари
-V пари
-VI пари
+IV пари
?
Чим утворена пластинка покрiвлi середнього мозку?
-чотирма горбками - двома латеральними i двома
медiальними
-двома горбками - верхнiм i нижнiм
-медiальним i латеральним колiнчастими тiлами
+чотирма горбками - двома верхнiми i двома нижнiми
?
Пiдкiрковi центри зору розташованi:
+в ядрах верхнiх горбкiв пластинки покрiвлi середнього
мозку i латеральних колiнчастих тiл
-в ядрах нижнiх горбкiв пластинки покрiвлi середнього
мозку i медiальних колiнчастих тiл
-в червоному ядрi
-в люiсовому тiлi
?
Верхнi горбки пластинки покрiвлi середнього мозку
з`єднанi:
-з медiальними колiнчастими тiлами промiжного мозку
+з латеральними колiнчастими тiлами промiжного мозку
-з епiталамусом
-з гiпоталамусом
?
Нижнi горбки пластинки покрiвлi середнього мозку
з`єднанi:
-з латеральними колiнчастими тiлами промiжного мозку
-з епiталамусом
+з медiальними колiнчастими тiлами промiжного мозку
-з гiпоталамусом
?
На якi вiддiли подiляється таламус?
-правий та лiвий
+вентральний та дорсальний
-верхнiй та нижнiй
-медiальний та латеральний
?
Що є межею мiж вентральним та дорсальним
таламусом?
-чорна речовина
-бiла речовина
+гiпоталамiчна борозна
-межова борозна
?
Заталамiчна дiлянка включає в себе такi утворення:
-шишкоподiбну залозу, повiдцi та спайку повiдцiв,
повiдцевий трикутник, задню (епiталамiчну) спайку
-передзорове поле, зорове перехрестя, зоровий шлях,
сiрий горб, лiйку, нейрогiпофiз, сосочковi тiла

-переднiй горбок i подушку таламуса, межову i
гiпоталамiчну борозни, мiжталамiчне злипання, мозкову
смугу таламуса
+медiальне i латеральне колiнчастi тiла
?
Епiталамус включає в себе такi утворення:
-передзорове поле, зорове перехрестя, зоровий шлях,
сiрий горб, лiйку, нейрогiпофiз, сосочковi тiла
-медiальне i латеральне колiнчастi тiла
-переднiй горбок i подушку таламуса, межову i
гiпоталамiчну борозни, мiжталамiчне злипання, мозкову
смугу таламуса
+шишкоподiбну залозу, повiдцi та спайку повiдцiв,
повiдцевий трикутник, задню (епiталамiчну) спайку
?
Гiпоталамус включає в себе такi утворення:
-медiальне i латеральне колiнчастi тiла
+передзорове поле, зорове перехрестя, зоровий шлях,
сiрий горб, лiйку, нейрогiпофiз, сосочковi тiла
-переднiй горбок i подушку таламуса, межову i
гiпоталамiчну борозни, мiжталамiчне злипання, мозкову
смугу таламуса
-шишкоподiбну залозу, повiдцi та спайку повiдцiв,
повiдцевий трикутник, задню (епiталамiчну) спайку
?
Передзорове поле, зорове перехрестя, зоровий шлях,
сiрий горб, лiйка, нейрогiпофiз, сосочковi тiла вiдносяться
до:
-епiталамуса
-заталамiчної дiлянки
-дорсального таламуса
+гiпоталамуса
?
Медiальне i латеральне колiнчастi тiла вiдносяться до:
-епiталамуса
-дорсального таламуса
+заталамiчної дiлянки
-гiпоталамуса
?
Переднiй горбок i подушка таламуса, межова i
гiпоталамiчна борозни, мiжталамiчне злипання, мозкова
смуга таламуса вiдносяться до:
-епiталамуса
-вентрального таламуса
-гiпоталамуса
+дорсального таламуса
?
Шишкоподiбна залоза, повiдцi та спайка повiдцiв,
повiдцевий трикутник, задня (епiталамiчну) спайка
вiдносяться до:
-заталамiчної дiлянки
-дорсального таламуса
-гiпоталамуса
+епiталамуса
?
Шишкоподiбна залоза виконує функцiю:
-зовнiшньої секрецiї
-вегетативної регуляцiї
+внутрiшньої секрецiї
-центру екстрапiрамiдної системи
?
Шишкоподiбна залоза має назву:
-нейрогiпофiз

-гiпоталамус
+епiфiз
-аденогiпофiз
?
Повiдцi з`єднують шишкоподiбну залозу з:
-вентральним таламусом
-сiрим горбом
+дорсальним таламусом
-нейрогiпофiзом
?
Чим утворено зорове перехрестя?
-волокнами окорухових нервiв
-волокнами вiд пiдкiркових центрiв зору
+волокнами зорових нервiв
-волокнами блокового i вiдвiдного нервiв
?
Чим утворений зоровий шлях?
-волокнами окорухових нервiв
+волокнами вiд зорового перехрестя
-волокнами вiд пiдкiркових центрiв зору
-волокнами зорових нервiв
?
Сiрий горб розташований:
-спереду вiд зорового перехрестя i продовжується вгору
у лiйку
-в турецькому сiдлi
+позаду вiд зорового перехрестя i продовжується вниз у
лiйку
-мiж верхнiми горбками пластинки покрiвлi середнього
мозку
?
Що з`єднує лiйка?
-вентральний i дорсальний таламуси
-аденогiпофiз з нейрогiпофiзом
-праву i лiву подушки таламусiв i горбки пластинки
покрiвлi середнього мозку
+сiрий горб з нейрогiпофiзом
?
Нейрогiпофiз розташований:
+в турецькому сiдлi
-в заламiчнiй дiлянцi
-мiж верхнiми горбками пластинки покрiвлi середнього
мозку
-позаду вiд зорового перехрестя i продовжується вниз у
лiйку
?
Вищим центром регуляцiї вегетативних функцiй є:
-дорсальний таламус
+гiпоталамус
-епiталамус
-заталамiчна дiлянка
?
III шлуночок розташований:
-мiж нiжками середнього мозку
+мiж таламусами промiжного мозку
-мiж верхнiми та нижнiми горбками чотиригорбкової
пластинки
-мiж чотиригорбковою пластинкою та нiжками
середнього мозку
?
Якi стiнки має III шлуночок?
-передню, задню, верхню, нижню та медiальну
-дно та покрив

+передню, задню, верхню, нижню та латеральнi
-латеральну, медiальну та нижню
?
Назвiть сполучення III шлуночка:
+через Сiльвiїв водопровiд з IV шлуночком i через
мiжшлуночковi отвори з I та II шлуночками
-серединним отвором Мажендi та бiчними отворами
Люшка з пiдпавутинним простором
-нижнiм отвором з центральним каналом спинного
мозку
-через Сiльвiїв водопровiд з IV шлуночком i нижнiм
отвором з II шлуночком
?
Мiжшлуночковi отвори сполучають:
-III шлуночок з IV шлуночком
-III шлуночок з Сiльвiївим водопроводом
-III шлуночок з пiдпавутинним простором
+III шлуночок з I та II шлуночками
?
Що розташовано в порожнинi III шлуночка?
-ендолiмфа
-лiмфа
+спинномозкова рiдина
-перилiмфа
?
Ромбоподiбна ямка розташована:
+на дорсальних поверхнях довгастого мозку i моста
-на вентральних поверхнях довгастого мозку i моста
-на дорсальнiй поверхнi мозочка
-на дорсальних поверхнях довгастого мозку i мозочка
?
Ромбоподiбна ямка вгорi обмежена:
-нижнiми нiжками мозочка
-середнiми нiжками мозочка
-нiжками клаптика мозочка
+верхнiми нiжками мозочка
?
Ромбоподiбна ямка знизу обмежена:
-верхнiми нiжками мозочка
+нижнiми нiжками мозочка
-середнiми нiжками мозочка
-нiжками клаптика мозочка
?
Що розташовано у латеральних кутах ромбоподiбної
ямки?
-блакитне мiсце
-засувка, пiд якою є отвiр, що веде до центрального
каналу спинного мозку
+кишенi IV шлуночка
-отвiр, що веде до водопроводу мозку
?
На поверхнi ромбоподiбної ямки на межi довгастого
мозку i моста розташованi:
-серединна борозна, медiальне пiдвищення i межева
борозна
-трикутник пiд`язикового нерва i трикутник блукаючого
нерва
+мозковi смуги IV шлуночка
-присiнкове поле, лицевий горбок i блакитне мiсце
?
Посерединi ромбоподiбної ямки поздовжньо
розташованi:

-трикутник пiд`язикового нерва i трикутник блукаючого
нерва
-присiнкове поле, лицевий горбок i блакитне мiсце
-мозковi смуги IV шлуночка
+серединна борозна, медiальне пiдвищення i межева
борозна
?
В нижнiй частинi медiального пiдвищення ромбоподiбної
ямки розташованi:
-присiнкове поле i лицевий горбок
+трикутник пiд`язикового нерва i трикутник блукаючого
нерва
-присiнкове поле i блакитне мiсце
-мозковi смуги IV шлуночка
?
Присiнкове поле ромбоподiбної ямки розташовано:
-в нижнiй частинi медiального пiдвищення
+в бiчному кутi
-в верхнiй частинi медiального пiдвищення
-в межах медiального пiдвищення над мозковими
смугами IV шлуночка
?
В межах ромбоподiбної ямки зi сторони моста лежать
ядра:
+V - VIII пар черепних нервiв
-IX - XII пар черепних нервiв
-III - IV пар черепних нервiв
-V - XII черепних нервiв
?
В межах ромбоподiбної ямки зi сторони довгастого мозку
лежать ядра:
-III - IV пар черепних нервiв
-V - XII черепних нервiв
+IX - XII пар черепних нервiв
-V - VIII пар черепних нервiв
?
Назвiть чутливi ядра, що належать V парi черепних
нервiв:
-подвiйне ядро i ядро вiдвiдного нерва
+головне i спинномозкове ядра трiйчастого нерва
-ядро одинокого шляху
-завитковi i присiнковi ядра
?
Назвiть ядра, що належать V парi черепних нервiв:
+рухове, головне i спинномозкове ядра
-подвiйне ядро i ядро вiдвiдного нерва
-ядро лицевого нерва i ядро одинокого шляху
-завитковi i присiнковi ядра
?
Рухове, головне i спинномозкове ядра належать:
-вiдвiдному нерву
+трiйчастому нерву
-блукаючому нерву
-лицевому нерву
?
Ядро лицевого нерва, ядро одинокого шляху i верхнє
слиновидiльне ядро належать:
-VIII парi черепних нервiв
-IX парi чепних нервiв
+VII парi черепних нервiв
-X парi черепних нервiв
?
Яке за функцiєю ядро лицевого нерва?

-чутливе
-парасимпатичне
-симпатичне
+рухове
?
Назвiть смакове ядро ромбоподiбної ямки:
-подвiйне ядро
+ядро одинокого шляху
-головне ядро
-дорсальне ядро
?
Яке за функцiєю ядро одинокого шляху?
+смакове
-рухове
-парасимпатичне
-загальної чутливостi
?
Яким парам черепних нервiв належить ядро одинокого
шляху?
-VIII та IX
+VII, IX та X
-IX, XI та XII
-V, VII та X
?
Яким парам черепних нервiв належить верхнє
слиновидiльне ядро?
-VIII
-IX
+VII
-X
?
Яке за функцiєю верхнє слиновидiльне ядро?
-рухове
-симпатичне
-смакове
+парасимпатичне
?
Яке за функцiєю є подвiйне ядро?
-смакове
+рухове
-парасимпатичне
-загальної чутливостi
?
Яким парам черепних нервiв належить подвiйне ядро?
-VIII
-VII, IX та X
+IX, X та XI
-X та XII
?
Яке за функцiєю є дорсальне ядро блукаючого нерва?
+парасимпатичне
-рухове
-симпатичне
-смакове
?
Якiй парi черепних нервiв належить дорсальне ядро?
-XI
+X
-IX
-XII
?
Ядро пiд`язикового нерва належить:
-VII парi черепних нервiв

-IX парi чепних нервiв
+XII парi черепних нервiв
-X парi черепних нервiв
?
Яке за функцiєю є ядро пiд`язикового нерва?
-смакове
-парасимпатичне
+рухове
-загальної чутливостi
?
Порожниною якого мозку є IV шлуночок?
-довгастого
-мосту
-мозочка
+ромбоподiбного
?
Дно IV шлуночка утворено:
+ромбоподiбною ямкою
-верхнiм мозковим парусом
-нижнiм мозковим парусом
-судинним прошарком та судинним сплетенням
?
Покрив IV шлуночка утворений:
+верхнiм та нижнiм мозковими парусами, судинним
прошарком та судинним сплетенням
-верхнiми нiжками мозочка
-нижнiми нiжками мозочка
-ромбоподiбною ямкою
?
Яку функцiю виконує судинне сплетення IV шлуночка?
-продукує ендолiмфу
+продукує спинномозкову рiдину
-всмоктує спинномозкову рiдину
-продукує перилiмфу
?
Скiльки отворiв сполучають IV шлуночок з пiдпавутинним
простором?
-2
-1
+3
-4
?
Якi отвори сполучають IV шлуночок з пiдпавутинним
простором?
-серединний отвiр (Люшка) та бiчнi отвори (Мажендi)
-нижнiй отвiр
+серединний отвiр (Мажендi) та бiчнi отвори (Люшка)
-верхнiй отвiр
?
Який отвiр сполучає IV шлуночок з водопроводом
середнього мозку?
-серединний отвiр Мажендi
-нижнiй отвiр
+верхнiй отвiр
-бiчний отвiр Люшка
?
Який отвiр сполучає IV шлуночок з центральним каналом
спинного мозку?
+нижнiй отвiр
-серединний отвiр Мажендi
-верхнiй отвiр
-бiчний отвiр Люшка
?

Верхнiй отвiр сполучає IV шлуночок з:
-центральним каналом спинного мозку
-пiдпавутинним простором
-III шлуночком
+водопроводом середнього мозку
?
Серединний отвiр Мажендi сполучає IV шлуночок з:
-III шлуночком
-водопроводом середнього мозку
+пiдпавутинним простором
-центральним каналом спинного мозку
?
Бiчнi отвори Люшка сполучають IV шлуночок з:
+пiдпавутинним простором
-III шлуночком
-водопроводом середнього мозку
-центральним каналом спинного мозку
?
Що розташовано в порожнинi IV шлуночка?
-ендолiмфа
-лiмфа
+спинномозкова рiдина
-перилiмфа

Кінцевий мозок: нюховий мозок та
базальні вузли. Внутрішня капсула.
Бічні шлуночки. Мозолисте тіло.
Склепіння. Рельєф плаща.
Локалізація функцій у корі
головного мозку.
?
До пiвкуль великого мозку належать:
-кора, базальнi ядра та гiпоталамус
-таламус та нюховий мозок
+кора (плащ), нюховий мозок, базальнi ядра
-кора (плащ), мозолисте тiло, склепiння та передня
спайка
?
Пiвкулi великого мозку з`єднанi мiж собою за
допомогою:
-базальних ядер та передньої i задньої спайок
-мозолистого тiла та таламусiв
+мозолистого тiла, склепiння та передньої спайки
-склепiння та нюхового мозку
?
На якi вiддiли дiлиться нюховий мозок?
+периферiчний та центральний
-латеральний та медiальний
-переднiй та заднiй
-внутрiшнiй та зовнiшнiй
?
До мозолистого тiла належать такi утвори:
+стовбур, валик, колiно та дзьоб
-обiдкова частка, морський коник, зубчаста звивина та
пiдмозолисте поле
-нюховий шлях, стовпи, тiло та нiжки
-нюховий шлях, нюховий трикутник, передня пронизана
речовина та колiно
?
До склепiння належать такi утвори:

-обiдкова частка, морський коник, зубчаста звивина та
пiдмозолисте поле
+стовпи, тiло та нiжки
-нюховий шлях, нюховий трикутник, передня пронизана
речовина та колiно
-стовбур, валик, колiно та дзьоб
?
Стовбур, валик, колiно та дзьоб вiдносяться до:
-периферiчних вiддiлiв нюхового мозку
-склепiння
-центральних вiддiлiв нюхового мозку
+мозолистого тiла
?
З яких волокон складається мозолисте тiло?
+комiсуральних, якi з`єднують праву i лiву пiвкулi
-асоцiативних, якi з`єднують певнi дiлянки в однiй пiвкулi
-аферентних
-еферентних
?
Прозора перегородка розташована:
+мiж стовпами склепiння i мозолистим тiлом
-мiж нiжками склепiння i мозолистим тiлом
-мiж стовпами склепiння i сосочковими тiлами
-мiж стовпами склепiння та таламусом
?
Прозора перегородка складається:
-з однiєї пластинки
-з трьох пластинок
-з чотирьох пластинок
+з двох пластинок
?
До ядер основи належать:
-мигдалеподiбне тiло, пришлуночкове ядро та ядра
сосочкових тiл
+смугасте тiло, огорожа i мигдалеподiбне тiло
-смугасте тiло, подушковi, вентролатеральнi та медiальнi
ядра
-огорожа, червоне ядро, чорна речовина та пiдталамiчне
ядро
?
З яких ядер складається смугасте тiло?
+хвостатого i сочевицеподiбного ядер
-червоного ядра i чорної речовини
-хвостатого ядра i огорожi
-огорожi, червоного та хвостатого ядер
?
З яких частин складається хвостате ядро?
-огорожi, тiла та нiжок
-лушпини i блiдої кулi
+головки, тiла та хвоста
-головки, шийки та хвоста
?
З яких частин складається сочевицеподiбне ядро?
+лушпини i блiдої кулi
-огорожi, тiла та нiжок
-головки, шийки та хвоста
-головки, тiла та хвоста
?
Лушпина i блiда куля складають:
-огорожу
-мигдалеподiбне тiло
-хвостате ядро
+сочевицеподiбне ядро

?
Якi ядра належать до стрiопалiдарної системи?
+хвостате ядро, лушпина та блiда куля
-огорожа та мигдалеподiбне тiло
-лушпина та огорожа
-смугасте тiло та мигдалеподiбне тiло
?
Яка функцiя стрiопалiдарної системи?
-аналiз нюхових подразнень, вiсцеральна регуляцiя,
емоцiя, поведiнка
-аналiз нюхових та смакових подразнень
+це є вищi екстрапiрамiднi центри
-аналiз нюхових та слухових подразнень
?
Що є порожниною лiвої пiвкулi великого мозку?
+I шлуночок
-II шлуночок
-III шлуночок
-IV шлуночок
?
Що є порожниною правої пiвкулi великого мозку?
-I шлуночок
-III шлуночок
-IV шлуночок
+II шлуночок
?
Бiчнi шлуночки мають назву:
-I та III шлуночки
-II та III шлуночки
+I та II шлуночки
-III та IV шлуночки
?
З яких частин складається бiчний шлуночок?
+переднього, заднього та нижнього рогiв i центральної
частини
-латерального та медiального рогiв i центральної частини
-верхнього та нижнього рогiв i центральної частини
-переднього, заднього та медiального рогiв
?
Який рiг бiчного шлуночка є порожниною лобової частки?
-заднiй рiг
+переднiй рiг
-нижнiй рiг
-центральна частина
?
Який рiг бiчного шлуночка є порожниною скроневої
частки?
-заднiй рiг
-переднiй рiг
+нижнiй рiг
-центральна частина
?
Який рiг бiчного шлуночка є порожниною потиличної
частки?
+заднiй рiг
-переднiй рiг
-нижнiй рiг
-центральна частина
?
Який рiг бiчного шлуночка є порожниною тiм`яної
частки?
-заднiй рiг
-нижнiй рiг

-переднiй рiг
+центральна частина
?
Бiчнi шлуночки сполучаються:
+з III шлуночком через мiжшлуночковi отвори
-з III шлуночком через отвiр Люшка та Мажендi
-з пiдпавутинним простором через мiжшлуночковi
отвори
-з IV шлуночком через Сiльвiїв водопровiд
?
Мiжшлуночковi отвори сполучають:
+III шлуночок з I та II шлуночками
-I шлуночок з II шлуночком
-III шлуночок з Сiльвiївим водопроводом
-I та II шлуночки з пiдпавутинним простором
?
Скiльки є мiжшлуночкових отворiв?
-1
-3
+2
-4
?
Чим обмежений мiжшлуночковий отвiр?
-колiном мозолистого тiла i таламусом
+стовпом склепiння i таламусом
-стовпом склепiння i мозолистим тiлом
-нiжками склепiння i таламусом
?
Пiвкулi великого мозку одна вiд одної вiдокремленi:
-поперечною щiлиною
-склепiнням
-мозолистим тiлом
+поздовжньою щiлиною
?
Пiвкулi великого мозку вiд мозочка вiдокремленi:
-поздовжньою щiлиною
+поперечною щiлиною
-склепiнням
-мозолистим тiлом
?
Поздовжня щiлина великого мозку розташована:
+мiж обома пiвкулями
-мiж пiвкулями i мозочком
-мiж склепiнням i мозолистим тiлом
-мiж пiвкулями i мозолистим тiлом
?
Поперечна щiлина великого мозку розташована:
-мiж склепiнням i мозолистим тiлом
-мiж пiвкулями i мозолистим тiлом
+мiж пiвкулями i мозочком
-мiж обома пiвкулями
?
У кожнiй пiвкулi великого мозку розрiзняють такi
поверхнi:
+нижню, медiальну та верхньо-латеральну
-верхню та нижню
-нижню, верхньо-латеральну та верхньо-медiальну
-верхню, нижньо-латеральну та нижньо-медiальну
?
Борозни плаща дiлять пiвкулi великого мозку на:
-великий мозок та стовбур
-нюховий мозок та базальнi ядра
+частки, часточки та звивини

-звивини та базальнi ядра
?
Назвiть мiжчастковi борозни плаща:
-передцентральна, зацентральна та внутрiшньо-тiм`яна
+латеральна, центральна та тiм`яно-потилична
-латеральна, центральна та борозна мозолистого тiла
-центральна, морськоконикова та потилично-скронева
?
На якi частки подiляють мiжчастковi борозни плаща
кожну пiвкулю?
+лобову, тiм`яну, скроневу, потиличну та острiвець
-передцентральну, зацентральну та скроневу
-лобову, приморськоконикову, пряму та острiвець
-центральну, морськоконикову та потилично-скроневу
?
Латеральна борозна плаща має назву:
-роландова
-морськоконикова
+сiльвiєва
-Гешля
?
Центральна борозна плаща має назву:
-сiльвiєва
-морськоконикова
-Гешля
+роландова
?
Якi частки вiдокремлює латеральна борозна плаща?
-скроневу вiд потиличної
+скроневу вiд лобової i тiм`яної
-лобову вiд тiм`яної
-тiм`яну вiд потиличної
?
Якi частки вiдокремлює центральна борозна плаща?
+лобову вiд тiм`яної
-скроневу вiд потиличної
-тiм`яну вiд потиличної
-скроневу вiд лобової i тiм`яної
?
Якi частки вiдокремлює тiм`яно-потилична борозна
плаща?
+тiм`яну вiд потиличної
-скроневу вiд потиличної
-лобову вiд тiм`яної
-скроневу вiд лобової i тiм`яної
?
Де розташована лобова частка пiвкуль?
-мiж центральною i тiм`яно-потиличною борознами
+попереду центральної борозни
-попереду тiм`яно-потиличної борозни
-знизу латеральної борозни
?
Де розташована тiм`яна частка пiвкуль?
-позаду тiм`яно-потиличної борозни
-знизу латеральної борозни
+мiж центральною i тiм`яно-потиличною борознами
-мiж латеральною та центральною борознами
?
Де розташована потилична частка пiвкуль?
-попереду латеральної борозни
-мiж латеральною та центральною борознами
-мiж центральною i тiм`яно-потиличною борознами
+позаду тiм`яно-потиличної борозни

?
Де розташована острiвцева частка пiвкуль?
+вглибинi латеральної борозни
-попереду латеральної борозни
-вглибинi центральної борозни
-мiж центральною i тiм`яно-потиличною борознами
?
Якi полюси є на кожнiй пiвкулi?
+лобовий, потиличний та скроневий
-лобовий, потиличний та острiвцевий
-лобовий, потиличний та тiм`яний
-тiм`яний, потиличний та острiвцевий
?
Передцентральна звивина належить:
-тiм`янiй частцi
+лобовiй частцi
-верхнiй лобовiй звивинi
-скроневiй частцi
?
На верхньо-латеральнiй поверхнi тiм`яної частки
розташованi:
+зацентральна, надкрайова та кутова звивини, верхня та
нижня тiм`янi часточки
-зацентральна, верхня, середня та нижня тiм`янi звивини
-передцентральна, надкрайова та кутова звивини
-зацентральна, пряма та очноямковi звивини
?
Зацентральна звивина належить:
-лобовiй частцi
-потиличнiй частцi
+тiм`янiй частцi
-скроневiй частцi
?
Зацентральна звивина обмежена:
+центральною та зацентральною борознами
-центральною та передцентральною борознами
-зацентральною та латеральною борознами
-зацентральною та верхньою лобовою борознами
?
Де розташована внутрiшньотiм`яна борозна?
+посерединi тiм`яної частки паралельно до верхнього
краю пiвкулi
-посерединi тiм`яної частки перпендикулярно до
верхнього краю пiвкулi
-знизу тiм`яної частки паралельно до нижнього краю
пiвкулi
-ззаду тiм`яної частки паралельно до тiм`яно-потиличної
борозни
?
Заднiй кiнець латеральної борозни охоплений:
-трикутною частиною
-клином
+надкрайовою звивиною
-кутовою звивиною
?
Заднiй кiнець верхньої скроневої борозни охоплений:
-трикутною частиною
-клином
-надкрайовою звивиною
+кутовою звивиною
?
Де розташована надкрайова звивина?
+охоплює заднiй кiнець латеральної борозни

-охоплює заднiй кiнець верхньої скроневої борозни
-над внутрiшньотiм`яною борозною
-пiд внутрiшньотiм`яною борозною
?
Де розташована кутова звивина?
-над внутрiшньотiм`яною борозною
+охоплює заднiй кiнець верхньої скроневої борозни
-пiд внутрiшньотiм`яною борозною
-охоплює заднiй кiнець латеральної борозни
?
Назвiть звивини скроневої частки на верхньо-латеральнiй
поверхнi:
+верхня, середня i нижня скроневi та поперечнi звивини
Гешля
-зацентральна, верхня, середня та нижня скроневi
звивини
-передцентральна, надкрайова та кутова звивини
-передцентральна, пряма, очноямковi та поперечнi
звивини Гешля
?
Верхня скронева звивина розташована:
-мiж передцентральною та латеральною борознами
-мiж передцентральною та верхньою скроневою
борознами
+мiж латеральною та верхньою скроневою борознами
-мiж верхньою та нижньою скроневими борознами
?
Середня скронева звивина розташована:
-мiж передцентральною та латеральною борознами
-мiж передцентральною та верхньою скроневою
борознами
-мiж латеральною та верхньою скроневою борознами
+мiж верхньою та нижньою скроневими борознами
?
Нижня скронева звивина розташована:
+пiд нижньою скроневою борозною
-мiж передцентральною та нижньою скроневою
борознами
-мiж латеральною та верхньою скроневою борознами
-мiж верхньою та нижньою скроневими борознами
?
Поперечнi скроневi звивини Гешля розташованi:
+на внутрiшнiй поверхнi верхньої скроневої звивини
-на внутрiшнiй поверхнi середньої скроневої звивини
-на внутрiшнiй поверхнi нижньої скроневої звивини
-мiж верхньою та нижньою скроневими борознами
?
Поперечнi скроневi звивини мають назву:
-сiльвiєвi
-морськокониковi
+Гешля
-роландовi
?
Назвiть борозни на медiальнiй поверхнi пiвкулi:
-поясна, зацентральна, медiальна лобова та нижня
скронева борозни
-центральна, передцентральна, поясна, острогова та
пiдтiм`яна борозни
+борозна мозолистого тiла, поясна, пiдтiм`яна, острогова
та тiм`яно-потилична борозни
-борозна мозолистого тiла, латеральна, центральна та
тiм`яно-потилична борозни
?

Поясна звивина розташована:
+на медiальнiй поверхнi пiвкулi у межах лобової та
тiм`яної часток
-на медiальнiй поверхнi пiвкулi у межах тiм`яної та
потиличної часток
-на верхньо-латеральнiй поверхнi пiвкулi у межах
лобової та тiм`яної часток
-на нижнiй поверхнi пiвкулi у межах лобової та тiм`яної
часток
?
Приморськоконикова звивина розташована:
+на медiальнiй поверхнi пiвкулi у межах скроневої частки
-на медiальнiй поверхнi пiвкулi у межах лобової та
тiм`яної часток
-на верхньо-латеральнiй поверхнi пiвкулi у межах
скроневої частки
-на нижнiй поверхнi пiвкулi у межах лобової та скроневої
часток
?
Передклин розташований:
-на медiальнiй поверхнi пiвкулi у межах лобової частки
-на верхньо-латеральнiй поверхнi пiвкулi у межах
скроневої частки
-на нижнiй поверхнi пiвкулi у межах скроневої частки
+на медiальнiй поверхнi пiвкулi у межах тiм`яної частки
?
Клин розташований:
+на медiальнiй поверхнi пiвкулi у межах потиличної
частки
-на медiальнiй поверхнi пiвкулi у межах тiм`яної частки
-на верхньо-латеральнiй поверхнi пiвкулi у межах
потиличної частки
-на нижнiй поверхнi пiвкулi у межах скроневої частки
?
Острогова борозна розташована:
-на медiальнiй поверхнi пiвкулi у межах тiм`яної частки
+на медiальнiй поверхнi пiвкулi у межах потиличної
частки
-на верхньо-латеральнiй поверхнi пiвкулi у межах
потиличної частки
-на нижнiй поверхнi пiвкулi у межах скроневої частки
?
Медiальна поверхня пiвкулi утворена:
+лобовою, тiм`яною, потиличною та скроневою частками
-лобовою, скроневою та потиличною частками
-скроневою та потиличною частками i острiвцем
-лобовою, тiм`яною, потиличною та скроневою частками
i острiвцем
?
Нижня поверхня пiвкулi утворена:
+лобовою, скроневою та потиличною частками
-лобовою, скроневою та потиличною частками i
острiвцем
-лобовою, тiм`яною, потиличною та скроневою частками
i острiвцем
-лобовою, тiм`яною, потиличною та скроневою частками
?
Назвiть звивини лобової частки на нижнiй поверхнi:
+пряма та очноямковi звивини
-передцентральна, верхня, середня та нижня лобовi
звивини
-передцентральна, надкрайова та кутова звивини

-приморськоконикова, зубчаста, язикова звивини та
гачок
?
Приморськоконикова звивина утворює:
-клин
-передклин
+гачок
-перешийок
?
Хто є основоположником вчення про архiтектонiку кори
головного мозку?
-В.М. Шевкуненко
-М.I. Пирогов
-В.П. Воробйов
+В.О. Бец
?
Назвiть центри в корi головного мозку I сигнальної
системи (асоцiативнi):
+центр загальної чутливостi, загальний руховий центр,
зоровий та слуховий центри, центри нюху та смаку
-руховий центр артикуляцiї мови, слуховий центр усної
мови, руховий центр письмової мови, зоровий центр
мови
-центр загальної чутливостi та загальний руховий центр,
руховий центр артикуляцiї мови та слуховий центр усної
мови
-руховий центр письмової мови та зоровий центр письма,
центри нюху та смаку
?
Назвiть центри в корi головного мозку II сигнальної
системи (проекцiйнi):
+руховий центр артикуляцiї мови, слуховий центр усної
мови, руховий центр письмової мови, зоровий центр
мови
-центр загальної чутливостi та загальний руховий центр,
руховий центр артикуляцiї мови та слуховий центр усної
мови
-руховий центр письмової мови та зоровий центр письма,
центри нюху та смаку
-центр загальної чутливостi, загальний руховий центр,
зоровий та слуховий центри, центри нюху та смаку
?
Де в корi головного мозку розташований центр загальної
чутливостi (соматосенсорна кора)?
-в передцентральнiй звивинi
-в гачку
-в дiлянцi поперечних скроневих звивин Гешля
+в зацентральнiй звивинi
?
В зацентральнiй звивинi розташований центр:
+загальної чутливостi (соматосенсорна кора)
-загальний руховий (моторна кора)
-загальний зоровий (зорова кора)
-загальний слуховий (слухова кора)
?
Де в корi головного мозку розташований загальний
руховий центр (моторна кора)?
-в зацентральнiй звивинi
-в гачку
+в передцентральнiй звивинi
-в дiлянцi поперечних скроневих звивин Гешля
?
В передцентральнiй звивинi розташований центр:

-загальної чутливостi (соматосенсорна кора)
-загальний зоровий (зорова кора)
-загальний слуховий (слухова кора)
+загальний руховий (моторна кора)
?
Де в корi головного мозку розташований зоровий центр
(зорова кора)?
-в зацентральнiй звивинi
+в потиличнiй частцi по краях острогової борозни
-в гачку
-в дiлянцi поперечних скроневих звивин Гешля
?
В потиличнiй частцi по краях острогової борозни
розташований центр:
-загальної чутливостi (соматосенсорна кора)
-загальний слуховий (слухова кора)
-загальний руховий (моторна кора)
+загальний зоровий (зорова кора)
?
Де в корi головного мозку розташований слуховий центр
(слухова кора)?
+в дiлянцi поперечних скроневих звивин Гешля
-в зацентральнiй звивинi
-в гачку
-в потиличнiй частцi по краях острогової борозни
?
В дiлянцi поперечних скроневих звивин Гешля
розташований центр:
-загальної чутливостi (соматосенсорна кора)
-загальний руховий (моторна кора)
+загальний слуховий (слухова кора)
-загальний зоровий (зорова кора)
?
Де в корi головного мозку розташований центр нюху та
смаку (нюхова кора)?
-в зацентральнiй звивинi
+в гачку
-в потиличнiй частцi по краях острогової борозни
-в дiлянцi поперечних скроневих звивин Гешля
?
В гачку розташований центр:
-загальної чутливостi (соматосенсорна кора)
-загальний зоровий (зорова кора)
-загальний слуховий (слухова кора)
+нюху та смаку (нюхова кора)
?
Де в корi головного мозку розташований руховий центр
артикуляцiї мови?
+в трикутнiй частинi нижньої лобової звивини
-в кутовiй звивинi тiм`яної частки
-в заднiй частинi середньої лобової звивини
-в заднiй частинi верхньої скроневої звивини
?
В трикутнiй частинi нижньої лобової звивини
розташований центр:
+руховий центр артикуляцiї мови
-слуховий центр усної мови
-руховий центр письмової мови
-зоровий центр мови
?
Руховий центр артикуляцiї мови має назву:
-Вернiке
+Брока

-Гешля
-Беца
?
Де в корi головного мозку розташований слуховий центр
усної мови?
-в кутовiй звивинi тiм`яної частки
-в заднiй частинi середньої лобової звивини
+в заднiй частинi верхньої скроневої звивини
-в трикутнiй частинi нижньої лобової звивини
?
В заднiй частинi верхньої скроневої звивини
розташований центр:
+слуховий центр усної мови
-руховий центр письмової мови
-зоровий центр мови
-руховий центр артикуляцiї мови
?
Слуховий центр усної мови має назву:
-Брока
-Гешля
+Вернiке
-Беца
?
Де в корi головного мозку розташований руховий центр
письмової мови?
-в кутовiй звивинi тiм`яної частки
-в трикутнiй частинi нижньої лобової звивини
-в заднiй частинi верхньої скроневої звивини
+в заднiй частинi середньої лобової звивини
?
В заднiй частинi середньої лобової звивини
розташований центр:
+руховий центр письмової мови
-зоровий центр мови
-руховий центр артикуляцiї мови
-слуховий центр усної мови

Асоциативні і комісуральні провідні
шляхи. Висхідні та низхідні провідні
шляхи. Оболони головного та
спинного мозку. Кровопостачання
мозку. Шляхи циркуляції спинномозкової рідини.
?
На якi волокна подiляється бiла речовина пiвкуль?
-висхiднi та нисхiднi
+асоцiативнi, комiсуральнi та проекцiйнi
-аферентнi та еферентнi
-асоцiативнi та нисхiднi
?
Асоцiативнi волокна з`єднують:
-кору правої та лiвої пiвкуль
-кору великого мозку з ядрами головного мозку
+дiлянки кори однiєї i тiєї ж пiвкулi
-кору великого мозку з ядрами спинного мозку
?
Комiсуральнi волокна з`єднують:
-кору великого мозку з ядрами головного мозку
-кору великого мозку з ядрами спинного мозку
-дiлянки кори однiєї i тiєї ж пiвкулi
+кору правої та лiвої пiвкуль

?
Проекцiйнi волокна з`єднують:
+кору великого мозку з ядрами головного i спинного
мозку
-кору великого мозку з ядрами спинного мозку
-дiлянки кори однiєї i тiєї ж пiвкулi
-кору правої та лiвої пiвкуль
?
Серед асоцiативних волокон розрiзняють:
-медiальнi та латеральнi
+короткi та довгi
-верхнi та нижнi
-висхiднi та нисхiднi
?
Проекцiйнi провiднi шляхи подiляються на:
-аферентнi (руховi) та еферентнi (чутливi)
-висхiднi (руховi) та нисхiднi (чутливi)
+висхiднi (чутливi) та нисхiднi (руховi)
-пропрiоцептивнi та екстрапiрамiднi
?
Нисхiднi провiднi шляхи подiляються на:
+пiрамiднi та екстрапiрамiднi
-пiрамiднi та аферентнi
-руховi та чутливi
-пропрiоцептивнi та екстрапiрамiднi
?
Назвiть провiдний шлях больової та температурної
чутливостi:
+латеральний спинномозково-таламiчний шлях
-шлях Флексига
-переднiй спинномозково-таламiчний шлях
-тонкий та клиноподiбний пучки
?
Назвiть провiдний шлях тактильної чутливостi:
-шлях Флексига
+переднiй спинномозково-таламiчний шлях
-латеральний спинномозково-таламiчний шлях
-тонкий та клиноподiбний пучки
?
Тонкий та клиноподiбний пучки проводять:
-пропрiоцептивну чутливiсть до мозочка
-тактильну чутливiсть
+пропрiоцептивну чутливiсть до кори головного мозку
-больову та температурну чутливiсть
?
Шляхи Говерса та Флексига проводять:
-тактильну чутливiсть
-больову та температурну чутливiсть
+пропрiоцептивну чутливiсть до мозочка
-пропрiоцептивну чутливiсть до кори головного мозку
?
Пiрамiднi провiднi шляхи проводять:
+вольовi iмпульси довiльних рухiв, координованих та
цiлеспрямованих рухiв
-iмпульси рефлекторних, автоматичних рухiв,
забезпечують тонус м`язiв
-iмпульси пропрiоцептивної чутливостi
-iмпульси рефлекторних та вольових рухiв
?
Екстрапiрамiднi провiднi шляхи проводять:
-iмпульси пропрiоцептивної чутливостi
-iмпульси рефлекторних та вольових рухiв

+iмпульси рефлекторних, автоматичних рухiв,
забезпечують тонус м`язiв
-вольовi iмпульси довiльних рухiв, координованих та
цiлеспрямованих рухiв
?
Якi є оболони головного та спинного мозку?
-зовнiшня, внутрiшня та м`яка
+тверда, павутинна та м`яка
-передня, задня та павутинна
-тверда,зовнiшня та судинна
?
Тверда оболона головного мозку вiддає такi вiдростки:
+серп великого мозку, намет мозочка, серп мозочка та
дiафрагму сiдла
-сагiтальний, горизонтальний та намет мозочка
-заднiй мозочково-мозковий, мiжножковий та дiафрагму
сiдла
-бiчний, медiальний та серп мозочка
?
Серп великого мозку утворений:
-твердою оболоною спинного мозку
-павутинною оболоною головного мозку
-м`якою оболоною головного мозку
+твердою оболоною головного мозку
?
Намет мозочка утворений:
-твердою оболоною спинного мозку
+твердою оболоною головного мозку
-павутинною оболоною головного мозку
-м`якою оболоною головного мозку
?
Дiафрагма сiдла утворена:
+твердою оболоною головного мозку
-твердою оболоною спинного мозку
-павутинною оболоною головного мозку
-м`якою оболоною головного мозку
?
Серп мозочка утворений:
-твердою оболоною спинного мозку
-павутинною оболоною головного мозку
+твердою оболоною головного мозку
-м`якою оболоною головного мозку
?
Серп великого мозку розташований:
-вiдокремлює потиличнi частки пiвкуль вiд мозочка
+сагiтально мiж двома пiвкулями великого мозку
-сагiтально мiж пiвкулями мозочка
-горизонтально в дiлянцi турецького сiдла над гiпофiзом
?
Намет мозочка розташований:
-сагiтально мiж пiвкулями мозочка
-горизонтально в дiлянцi турецького сiдла над гiпофiзом
-сагiтально мiж двома пiвкулями великого мозку
+вiдокремлює потиличнi частки пiвкуль вiд мозочка
?
Серп мозочка розташований:
+сагiтально мiж пiвкулями мозочка
-горизонтально в дiлянцi турецького сiдла над гiпофiзом
-сагiтально мiж двома пiвкулями великого мозку
-вiдокремлює потиличнi частки пiвкуль вiд мозочка
?
Дiафрагма сiдла розташована:
сагiтально мiж двома пiвкулями великого мозку

-вiдокремлює потиличнi частки пiвкуль вiд мозочка
-сагiтально мiж пiвкулями мозочка
+горизонтально в дiлянцi турецького сiдла над гiпофiзом
?
Тверда оболона головного мозку в дiлянках
розщеплення утворює:
-цистерни
+пазухи
-надтвердооболонний простiр
-пiдтвердооболонний простiр
?
В пазухах твердої мозкової оболони циркулює:
+венозна кров
-артерiальна кров
-лiквор
-лiмфа
?
Яка пазуха твердої мозкової оболони продовжується у
внутрiшню яремну вену?
-печериста
-поперечна
+сигмоподiбна
-потилична
?
Павутинна оболона спинного та головного мозку
розташована:
+мiж твердою та м`якою оболонами
-мiж м`якою оболоною та речовиною мозку
-мiж твердою оболоною та окiстям кiсток
-безпосередньо прилягає до речовини мозку,
проникаючи в усi щiлини та борозни
?
М`яка оболона спинного та головного мозку
розташована:
+безпосередньо прилягає до речовини мозку,
проникаючи в усi щiлини та борозни
-утворює окiстя кiсток
-мiж твердою оболоною та окiстям кiсток
-мiж листками твердої оболони
?
Пiдпавутинний простiр розташований:
-мiж зовнiшнiм та внутрiшнiм листками твердої оболони
-мiж твердою та павутинною оболонками
-мiж твердою оболоною та окiстям кiсток
+мiж павутинною та м`якою оболонами
?
В пiдпавутинному просторi знаходиться:
+спинномозкова рiдина
-венозна кров
-артерiальна кров
-лiмфа
?
Пахiоновi грануляцiї виконують функцiю:
+всмоктування спинномозкової рiдини з пiдпавутинного
простору у венознi пазухи
-всмоктування венозної кровi з пiдпавутинного простору
до пазух твердої оболони
-всмоктування лiмфи з пiдпавутинного простору у
венознi пазухи
-продукують спинномозкову рiдину
?
М`яка оболона головного мозку утворює:
-судиннi сплетення цистерн

-зубчастi зв`язки
+судиннi сплетення бiчних, III та IV шлуночкiв
-пахiоновi грануляцiї
?
Судиннi сплетення бiчних, III та IV шлуночкiв виконують
функцiю:
-всмоктують спинномозкову рiдину
+продукують спинномозкову рiдину
-продукують лiмфу
-всмоктують лiмфу
?
Спинномозкова рiдина продукується:
+ворсинками судинних сплетень бiчних, III та IV
шлуночкiв
-внутрiшнiми венозними хребтовими сплетеннями
-пахiоновими грануляцiями павутинної оболонки
-судинними сплетеннями спинномозкового каналу
?
Спинномозкова рiдина знаходиться:
+в бiчних, III та IV шлуночках, пiдпавутинному просторi та
спинномозковому каналi
-в бiчних шлуночках, цистернах та сiнусах твердої
оболони головного мозку
-в бiчних, III та IV шлуночках, цистернах та
надтвердооболонному просторi
-в пiдпавутинному та пiдтвердооболонному просторах,
цистернах та спинномозковому каналi
?
Через якi отвори латеральнi шлуночки сполучаються з III
шлуночком?
-через отвори Мажендi
-через отвори Люшка
+через мiжшлуночковi отвори
-через Сiльвiїв водопровод
?
Через якi отвори III шлуночок сполучається з IV
шлуночком?
-через отвори Мажендi
+через Сiльвiїв водопровод
-через отвори Люшка
-через мiжшлуночковi отвори
?
Через якi отвори IV шлуночок сполучається
пiдпавутинним простором?
-через верхнiй та нижнiй отвори
-через мiжшлуночковi отвори
-через Сiльвiїв водопровод
+через отвори Мажендi та Люшка
?
Якi артерiї слугують джерелом кровопостачання
головного мозку?
-двi внутрiшнi соннi та двi зовнiшнi соннi артерiї
-двi зовнiшнi соннi та двi хребтовi артерiї
-дуга аорти та двi пiдключичнi артерiї
+двi внутрiшнi соннi та двi хребтовi артерiї
?
Кровопостачання пiвкуль великого мозку вiдбувається за
рахунок:
-систем зовнiшнiх сонних артерiй i дуги аорти
-систем грудної аорти та дуги аорти
+систем внутрiшнiх сонних i хребтових артерiй
-систем зовнiшнiх сонних i хребтових артерiй
?

Артерiальне коло мозку утворено за рахунок:
+систем внутрiшнiх сонних i хребтових артерiй
-систем зовнiшнiх сонних артерiй i дуги аорти
-систем грудної аорти та дуги аорти
-систем зовнiшнiх сонних i хребтових артерiй
?
Артерiальне коло мозку має назву:
-Сiльвiйове
-Захарченко
+Вiлiзiйове
-Роландове

Периферійна нервова система.
Черепні нерви. 1, 2 та 3 гілки V пари
черепних нервів. Парасимпатичні
вузли голови.
?
До периферiйної нервової системи належать:
+черепнi та спинномозковi нерви, нервовi вузли,
вегетативнi сплетення i нервовi закiнчення
-головний та спинний мозок, черепнi та спинномозковi
нерви
-спинний мозок, спинномозковi нерви та нервовi
сплетення
-спинний мозок, черепнi нерви, вегетативнi вузли та
сплетення
?
Нерв складається з:
-нейронiв i їх аксонiв
-нейронiв i їх дендритiв
+комплексу вiдросткiв нервових клiтин, якi оточенi
сполучнотканинними оболонками
-бiлої речовини i нейронiв, якi оточенi
сполучнотканинною капсулою
?
Нервовi волокна за функцiєю бувають:
+руховi та чутливi
-тiльки змiшанi
-змiшанi та вегетативнi
-змiшанi, руховi та чутливi
?
Нерви за складом волокон бувають:
-тiльки змiшанi
-тiльки чутливi та вегетативнi
-тiльки руховi та чутливi
+руховi, чутливi та змiшанi
?
Назвiть вузли нервової системи:
-чутливi, руховi та змiшанi
+чутливi та вегетативнi
-руховi та вегетативнi
-руховi та чутливi
?
Назвiть чутливi вузли нервової системи:
+вузли спинномозкових та черепних нервiв
-спинномозковi та симпатичнi вузли
-черепнi та парасимпатичнi вузли
-автономнi вузли
?
Якими клiтинами утворенi чутливi вузли нервової
системи?
+псевдоунiполярними або бiполярними нейронами

-асоцiативними або чутливими нейронами
-еферентними або аферентними нейронами
-псевдоунiполярними або еферентними нейронами
?
Якi волокна починаються вiд чутливих вузлiв нервової
системи?
-мiшанi
-еферентнi
+аферентнi
-вегетативнi
?
Нюховий нерв - це:
-II пара черепних нервiв
-IV пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
+I пара черепних нервiв
?
Зоровий нерв - це:
+II пара черепних нервiв
-I пара черепних нервiв
-IV пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Окоруховий нерв - це:
+III пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-IV пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Блоковий нерв - це:
-II пара черепних нервiв
+IV пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Трiйчастий нерв - це:
-II пара черепних нервiв
-VII пара черепних нервiв
+V пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Вiдвiдний нерв - це:
+VI пара черепних нервiв
-III пара черепних нервiв
-VII пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
?
Лицевий нерв - це:
+VII пара черепних нервiв
-II пара черепних нервiв
-VIII пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Присiнково-завитковий нерв - це:
-II пара черепних нервiв
-IX пара черепних нервiв
+VIII пара черепних нервiв
-VI пара черепних нервiв
?
Язикоглотковий нерв - це:
-XII пара черепних нервiв
+IX пара черепних нервiв
-X пара черепних нервiв

-VI пара черепних нервiв
?
Блукаючий нерв - це:
-XII пара черепних нервiв
-XI пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
+X пара черепних нервiв
?
Додатковий нерв - це:
+XI пара черепних нервiв
-XII пара черепних нервiв
-IX пара черепних нервiв
-V пара черепних нервiв
?
Пiд`язиковий нерв - це:
-X пара черепних нервiв
+XII пара черепних нервiв
-XI пара черепних нервiв
-VII пара черепних нервiв
?
Скiльки є пар черепних нервiв?
-31
-10
+12
-7
?
Назвiть чисто чутливi пари черепних нервiв:
-III, IV, VI, XI та XII
-I, V та VII
-VII, IX та X
+I, II та VIII
?
Назвiть чисто руховi пари черепних нервiв:
+IV, VI, XI та XII
-I, V та VII
-VII, IX та X
-I, II та VIII
?
Назвiть мiшанi пари черепних нервiв:
-I, V та VII
-II, VII, IX та X
+III, V, VII, IX та X
-III, IV, VI, XI та XII
?
Назвiть пари черепних нервiв, якi мають парасимпатичнi
волокна:
+III, VII, IX та X
-I, V та VII
-II, IX та X
-III, VII, XI та XII
?
Трiйчастий нерв має такi волокна:
+руховi та чутливi
-чутливi та вегетативнi
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та парасимпатичнi
?
Скiльки ядер має трiйчастий нерв?
+одне рухове i три чутливих
-три рухових i одне чутливе
-одне рухове i одне чутливе
-три рухових i три чутливих
?

Назвiть рухове ядро трiйчастого нерва та мiсце його
розташування:
-рухове ядро у середньому мозку
+рухове ядро в покривi мосту
-подвiйне ядро у довгастому мозку
-головне ядро в покривi мосту
?
Назвiть чутливi ядра трiйчастого нерва та мiсце їх
розташування:
+головне ядро в покривi мосту, спинномозкове ядро в
довгастому i спинному мозку та середньомозкове ядро в
середньому мозку
-ядро одинокого шляху у довгастому мозку та головне
ядро в покривi мосту
-подвiйне ядро у довгастому мозку та спинномозкове
ядро в довгастому i спинному мозку
-головне ядро в покривi мосту та додаткове ядро в
спинному мозку
?
Головне ядро трiйчастого нерва:
+сприймає тактильну i пропрiоцептивну чутливiсть
-сприймає больову i температурну чутливiсть
-сприймає тiльки пропрiоцептивну чутливiсть
-є руховим ядром
?
Спинномозкове ядро трiйчастого нерва:
-сприймає тiльки пропрiоцептивну чутливiсть
+сприймає больову i температурну чутливiсть
-є руховим ядром
-сприймає тактильну i пропрiоцептивну чутливiсть
?
Середньомозкове ядро трiйчастого нерва:
+сприймає тiльки пропрiоцептивну чутливiсть
-є руховим ядром
-сприймає тактильну i пропрiоцептивну чутливiсть
-сприймає больову i температурну чутливiсть
?
Трiйчастий нерв виходить з мозку:
+двома корiнцями мiж мостом i середньою нiжкою
мозочка
-одним корiнцем мiж мостом i середньою нiжкою
мозочка
-двома корiнцями мiж мостом i пiрамiдою довгастого
мозку
-двома корiнцями мiж мостом i оливою довгастого мозку
?
Чим утворений чутливий корiнець трiйчастого нерва?
+центральними вiдростками трiйчастого вузла
-периферiйними вiдростками трiйчастого вузла
-аксонами моторного ядра
-центральними вiдростками колiнцевого вузла
?
Чим утворений руховий корiнець трiйчастого нерва?
-периферiйними вiдростками трiйчастого вузла
-аксонами подвiйного ядра
-центральними вiдростками трiйчастого вузла
+аксонами моторного ядра
?
Де розташований чутливий вузол трiйчастого нерва?
+на верхiвцi пiрамiди скроневої кiстки в дiлянцi
трiйчастого втиснення в розщепленнi твердої оболони
головного мозку

-бiля овального отвору основи черепа в розщепленнi
твердої оболони головного мозку
-бiля круглого отвору основи черепа в розщепленнi
твердої оболони головного мозку
-на заднiй поверхнi пiрамiди скроневої кiстки в
розщепленнi твердої оболони головного мозку
?
Яку назву має чутливий вузол трiйчастого нерва?
-Врiсбергiв
+Гассерiв
-Вiдiїв
-Якобсонiв
?
Чим утворений вузол трiйчастого нерва?
-чутливими бiполярними клiтинами
-парасимпатичними клiтинами
+чутливими псевдоунiполярними клiтинами
-асоцiативними нейронами
?
Що утворюють центральнi вiдростки вузла трiйчастого
нерва?
+чутливий корiнець, що пiдходить до чутливих ядер
-руховий корiнець, що пiдходить до рухового ядра
-чутливi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
-руховi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
?
Що утворюють периферiйнi вiдростки вузла трiйчастого
нерва?
+чутливi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
-руховий корiнець, що пiдходить до рухового ядра
-руховi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
-чутливий корiнець, що пiдходить до чутливих ядер
?
Що утворюють аксони рухового ядра трiйчастого нерва?
+руховi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
-аферентнi волокна, що пiдходять до трiйчастого вузла
-руховий корiнець, що пiдходить до вiйкового вузла
-руховий корiнець, що пiдходить до крилопiднебiнного
вузла
?
До якої гiлки трiйчастого нерва приєднується руховий
корiнець?
-до другої
-до першої
+до третьої
-до другої та третьої
?
Назвiть першу гiлку трiйчастого нерва:
-верхньощелепний нерв
-нижньощелепний нерв
-окоруховий нерв
+очний нерв
?
За складом волокон перша гiлка трiйчастого нерва:
+чутлива
-рухова
-змiшана
-парасимпатична

?
Якi корiнцi пiдходять до вiйкового вузла голови i
закiнчуються синапсом на його клiтинах?
+парасимпатичнi преганглiонарнi вiд ядра Якубовича III
пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-парасимпатичнi постганглiонарнi вiд ядра Якубовича III
пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд нижнього
слиновидiльного ядра IX пари черепних нервiв
?
Вiд вiйкового вузла голови за складом волокон вiдходять
такi гiлки:
+змiшанi - чутливi, постганглiонарнi парасимпатичнi та
постганглiонарнi симпатичнi
-змiшанi - руховi та преганглiонарнi парасимпатичнi
-змiшанi - чутливi, преганглiонарнi парасимпатичнi та
преганглiонарнi симпатичнi
-змiшанi - руховi, чутливi, постганглiонарнi
парасимпатичнi та постганглiонарнi симпатичнi
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд вiйкового
вузла голови iннервують:
+м`яз-звужувач зiницi та вiйковий м`яз
-м`яз-розширювач зiницi та вiйковий м`яз
-прямi м`язи очного яблука
-фiброзну та судинну оболонки очного яблука
?
Постганглiонарнi симпатичнi волокна, що пройшли
транзитно через вiйковий вузол голови, iннервують:
-прямi м`язи очного яблука
+м`яз-розширювач зiницi
-вiйковий м`яз
-м`яз-звужувач зiницi та вiйковий м`яз
?
Очний нерв:
-чутливий, проходить через нижню очноямкову щiлину в
орбiту
-змiшаний, проходить через верхню очноямкову щiлину
в орбiту
+чутливий, проходить через верхню очноямкову щiлину в
орбiту
-чутливий, проходить через круглий отвiр в крилопiднебiнну ямку
?
Лобовий нерв вiддає такi гiлки:
+надочноямковий i надблоковий нерви
-переднiй та заднiй решiтчастi нерви, пiдблоковий та
довгi вiйковi нерви
-нерви нижньої повiки, зовнiшнi носовi та верхнi губнi
нерви
-вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви
?
Носовiйковий нерв вiддає такi гiлки:
+переднiй та заднiй решiтчастi нерви, пiдблоковий та
довгi вiйковi нерви
-нерви нижньої повiки, зовнiшнi носовi та верхнi губнi
нерви
-вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви
-надочноямковий i надблоковий нерви
?

Якi нерви iннервують шкiру лоба, кореня носа та верхньої
повiки?
-переднiй та заднiй решiтчастi нерви, пiдблоковий та
довгi вiйковi нерви
-надблоковий та пiдблоковий нерви
-вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви
+надочноямковий та надблоковий нерви
?
Слизову оболонку комiрок решiтчастої кiстки i передньої
частини порожнини носа iннервують:
+переднiй та заднiй решiтчастi нерви
-довгi вiйковi та пiдблоковий нерви
-надблоковий та пiдблоковий нерви
-надочноямковий та надблоковий нерви
?
Якi волокна приєднуються до трiйчастого нерва?
+парасимпатичнi волокна вiд окорухового, лицевого та
язико-глоткового нервiв
-парасимпатичнi волокна вiд окорухового, язикоглоткового та блукаючого нервiв
-симпатичнi волокна вiд окорухового, лицевого та язикоглоткового нервiв
-симпатичнi волокна вiд блукаючого нерва
?
Скiльки ядер має трiйчастий нерв?
-три рухових i одне чутливе
-одне рухове i одне чутливе
+одне рухове i три чутливих
-три рухових i три чутливих
?
Назвiть рухове ядро трiйчастого нерва та мiсце його
розташування:
-рухове ядро у середньому мозку
-подвiйне ядро у довгастому мозку
-головне ядро в покривi мосту
+рухове ядро в покривi мосту
?
Назвiть чутливi ядра трiйчастого нерва та мiсце їх
розташування:
+головне ядро в покривi мосту, спинномозкове ядро в
довгастому i спинному мозку та середньомозкове ядро в
середньому мозку
-ядро одинокого шляху у довгастому мозку та головне
ядро в покривi мосту
-подвiйне ядро у довгастому мозку та спинномозкове
ядро в довгастому i спинному мозку
-головне ядро в покривi мосту та додаткове ядро в
спинному мозку
?
Головне ядро трiйчастого нерва:
+сприймає тактильну i пропрiоцептивну чутливiсть
-сприймає больову i температурну чутливiсть
-сприймає тiльки пропрiоцептивну чутливiсть
-є руховим ядром
?
Спинномозкове ядро трiйчастого нерва:
-сприймає тiльки пропрiоцептивну чутливiсть
-є руховим ядром
+сприймає больову i температурну чутливiсть
-сприймає тактильну i пропрiоцептивну чутливiсть
?
Середньомозкове ядро трiйчастого нерва:
+сприймає тiльки пропрiоцептивну чутливiсть

-є руховим ядром
-сприймає тактильну i пропрiоцептивну чутливiсть
-сприймає больову i температурну чутливiсть
?
Яке ядро трiйчастого нерва сприймає тактильну i
пропрiоцептивну чутливiсть?
-спинномозкове ядро
+головне ядро
-середньомозкове ядро
-ядро одинокого шляху
?
Яке ядро трiйчастого нерва сприймає тiльки
пропрiоцептивну чутливiсть?
+середньомозкове ядро
-спинномозкове ядро
-ядро одинокого шляху
-головне ядро
?
Яке ядро трiйчастого нерва сприймає больову i
температурну чутливiсть?
-ядро одинокого шляху
+спинномозкове ядро
-головне ядро
-середньомозкове ядро
?
Трiйчастий нерв виходить з мозку:
+двома корiнцями мiж мостом i середньою нiжкою
мозочка
-одним корiнцем мiж мостом i середньою нiжкою
мозочка
-двома корiнцями мiж мостом i пiрамiдою довгастого
мозку
-двома корiнцями мiж мостом i оливою довгастого мозку
?
Чим утворений чутливий корiнець трiйчастого нерва?
+центральними вiдростками трiйчастого вузла
-периферiйними вiдростками трiйчастого вузла
-аксонами моторного ядра
-центральними вiдростками колiнцевого вузла
?
Чим утворений руховий корiнець трiйчастого нерва?
-периферiйними вiдростками трiйчастого вузла
-аксонами подвiйного ядра
+аксонами моторного ядра
-центральними вiдростками трiйчастого вузла
?
Де розташований чутливий вузол трiйчастого нерва?
+на верхiвцi пiрамiди скроневої кiстки в дiлянцi
трiйчастого втиснення в розщепленнi твердої оболони
головного мозку
-бiля овального отвору основи черепа в розщепленнi
твердої оболони головного мозку
-бiля круглого отвору основи черепа в розщепленнi
твердої оболони головного мозку
-на заднiй поверхнi пiрамiди скроневої кiстки в
розщепленнi твердої оболони головного мозку
?
Яку назву має чутливий вузол трiйчастого нерва?
-Врiсбергiв
-Вiдiїв
-Якобсонiв
+Гассерiв
?

Чим утворений вузол трiйчастого нерва?
+чутливими псевдоунiполярними клiтинами
-чутливими бiполярними клiтинами
-парасимпатичними клiтинами
-асоцiативними нейронами
?
Що утворюють центральнi вiдростки вузла трiйчастого
нерва?
+чутливий корiнець, що пiдходить до чутливих ядер
-руховий корiнець, що пiдходить до рухового ядра
-чутливi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
-руховi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
?
Що утворюють периферiйнi вiдростки вузла трiйчастого
нерва?
+чутливi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
-руховий корiнець, що пiдходить до рухового ядра
-руховi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
-чутливий корiнець, що пiдходить до чутливих ядер
?
Що утворюють аксони рухового ядра трiйчастого нерва?
+руховi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
-аферентнi волокна, що пiдходять до трiйчастого вузла
-руховий корiнець, що пiдходить до вiйкового вузла
-руховий корiнець, що пiдходить до крилопiднебiнного
вузла
?
Назвiть другу гiлку трiйчастого нерва:
-нижньощелепний нерв
+верхньощелепний нерв
-окоруховий нерв
-очний нерв
?
За складом волокон друга гiлка трiйчастого нерва:
-рухова
-змiшана
+чутлива
-парасимпатична
?
Назвiть чутливi гiлки трiйчастого нерва:
+очний та верхньощелепний нерви
-верхньощелепний та нижньощелепний нерви
-очний та зоровий нерви
-верхньощелепний та зоровий нерви
?
Назвiть змiшанi гiлки трiйчастого нерва:
-верхньощелепний та нижньощелепний нерви
+нижньощелепний нерв
-окоруховий нерв
-очний та верхньощелепний нерви
?
Скiльки є чутливих вузлiв трiйчастого нерва?
-5
-2
+1
-3
?
Крило-пiднебiнний вузол голови:

+парасимпатичний, розташований в крило-пiднебiннiй
ямцi черепа
-чутливий, розташований в крило-пiднебiннiй ямцi
черепа
-парасимпатичний, розташований пiд овальним отвором
основи черепа
-чутливий, розташований в орбiтi латерально вiд
зорового нерва
?
Якi корiнцi пiдходять до крило-пiднебiнного вузла голови
i закiнчуються синапсом на його клiтинах?
-парасимпатичнi постганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд нижнього
слиновидiльного ядра IX пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд ядра Якубовича III
пари черепних нервiв
+парасимпатичнi преганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
?
Якi корiнцi проходять транзитно через крило-пiднебiнний
вузол?
+чутливi волокна вiд верхньощелепного нерва та
симпатичнi постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього
сонного сплетення
-парасимпатичнi постганглiонарнi волокна вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-парасимпатичнi постганглiонарнi волокна вiд ядра
Якубовича III пари черепних нервiв
-чутливi волокна вiд носовiйкового нерва та симпатичнi
постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього сонного
сплетення
?
Вiд крило-пiднебiнного вузла голови за складом волокон
вiдходять такi гiлки:
-змiшанi - руховi та преганглiонарнi парасимпатичнi
+змiшанi - чутливi, постганглiонарнi парасимпатичнi та
постганглiонарнi симпатичнi
-змiшанi - чутливi, преганглiонарнi парасимпатичнi та
преганглiонарнi симпатичнi
-змiшанi - руховi, чутливi, постганглiонарнi
парасимпатичнi та постганглiонарнi симпатичнi
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд крилопiднебiнного вузла голови iннервують:
+сльозову залозу, слизовi залози порожнини носа та малi
слиннi залози порожнини рота
-м`яз-розширювач зiницi та вiйковий м`яз
-сльозову та привушну слинну залози
-пiднижньощелепну слинну залозу та слизову оболонку
порожнини носа i рота
?
Верхньощелепний нерв:
+чутливий, проходить через круглий отвiр в крилопiднебiнну ямку
-чутливий, проходить через нижню очноямкову щiлину в
орбiту
-змiшаний, проходить через овальний отвiр в
пiдскроневу ямку
-змiшаний, проходить через круглий отвiр в крилопiднебiнну ямку
?
Назвiть гiлки верхньощелепного нерва:

-нижнiй комiрковий, язиковий та вушно-скроневий нерви
-лобовий, верхнiй та нижнiй комiрковi нерви
-лобовий, носовiйковий та сльозовий нерви
+пiдочноямковий i виличний нерви та вузловi гiлки
?
Пiдочноямковий нерв пiсля виходу з пiдочноямкового
каналу вiддає такi гiлки:
+нерви нижньої повiки, зовнiшнi носовi та верхнi губнi
нерви
-вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви
-надочноямковий i надблоковий нерви
-заднi верхнi комiрковi гiлки, верхнi переднi та середнi
комiрковi гiлки
?
Виличний нерв вiддає такi гiлки:
-надочноямковий i надблоковий нерви
-переднiй та заднiй решiтчастi нерви, пiдблоковий та
довгi вiйковi нерви
+вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви
-нерви нижньої повiки, зовнiшнi носовi та верхнi губнi
нерви
?
Нерви нижньої повiки, зовнiшнi носовi та верхнi губнi
нерви отримали назву:
-велика "гусяча лапка"
-Вiдiїв нерв
+мала "гусяча лапка"
-поверхнева "гусяча лапка"
?
Гiлки малої "гусячої лапки" iннервують:
+шкiру обличчя мiж очною i ротовою щiлинами
-жувальнi м`язи
-заднє черевце двочеревцевого м`яза, потиличне
черевце надчерепного м`яза, вушнi та шило-пiд`язиковий
м`язи
-мiмiчнi м`язи
?
Слизову оболонку комiрок решiтчастої кiстки i передньої
частини порожнини носа iннервують:
-довгi вiйковi та пiдблоковий нерви
-надблоковий та пiдблоковий нерви
+переднiй та заднiй решiтчастi нерви
-надочноямковий та надблоковий нерви
?
Яку гiлку приймає сльозовий нерв перед входом в
сльозову залозу?
+сполучну гiлку вiд виличного нерва, в складi якої
проходять секреторнi волокна
-короткi вiйковi гiлки для iннервацiї оболонок очного
яблука
-сполучну гiлку вiд пiдочноямкового нерва, в складi якої
проходять секреторнi волокна
-пiдблокову гiлку для iннервацiї кон`юнктиви та
сльозового мiшка
?
Якi гiлки вiдходять вiд пiдочноямкового нерва до входа i
в пiдочноямковому каналi?
+заднi верхнi комiрковi гiлки, верхнi переднi та середнi
комiрковi гiлки
-надочноямковий i надблоковий нерви
-переднiй та заднiй решiтчастi нерви, пiдблоковий та
довгi вiйковi нерви

-нерви нижньої повiки, зовнiшнi носовi та верхнi губнi
нерви
?
Зуби та ясна верхньої щелепи iннервують:
+верхнє зубне сплетення, що утворено заднiми верхнiми
комiрковими, верхнiми переднiми та середнiми
комiрковими гiлками вiд пiдочноямкового нерва
-заднi верхнi комiрковi, верхнi переднi та середнi
комiрковi гiлки вiд виличного нерва
-заднi верхнi комiрковi, верхнi переднi та середнi
комiрковi гiлки вiд верхньощелепного нерва
-верхнє зубне сплетення, що утворено заднiми верхнiми
комiрковими, верхнiми переднiми та середнiми
комiрковими гiлками вiд язикового нерва
?
Мала "гусяча лапка" утворена гiлками:
-надочноямкового нерва
-виличного нерва
-вушно-скроневого нерва
+пiдочноямкового нерва
?
Шкiру нижньої повiки, щоки, носа i верхньої губи
iннервують:
-велика "гусяча лапка"
+мала "гусяча лапка"
-вилично-лицевий та вилично-скроневий нерви
-поверхнева "гусяча лапка"
?
Трiйчастий нерв має такi волокна:
-чутливi та вегетативнi
-руховi та парасимпатичнi
+руховi та чутливi
-руховi, чутливi та парасимпатичнi
?
Якi волокна приєднуються до трiйчастого нерва?
+парасимпатичнi волокна вiд окорухового, лицевого та
язико-глоткового нервiв
-парасимпатичнi волокна вiд окорухового, язикоглоткового та блукаючого нервiв
-симпатичнi волокна вiд окорухового, лицевого та язикоглоткового нервiв
-симпатичнi волокна вiд блукаючого нерва
?
Скiльки ядер має трiйчастий нерв?
+одне рухове i три чутливих
-три рухових i одне чутливе
-одне рухове i одне чутливе
-три рухових i три чутливих
?
Назвiть рухове ядро трiйчастого нерва та мiсце його
розташування:
-рухове ядро у середньому мозку
-подвiйне ядро у довгастому мозку
+рухове ядро в покривi мосту
-головне ядро в покривi мосту
?
Назвiть чутливi ядра трiйчастого нерва та мiсце їх
розташування:
+головне ядро в покривi мосту, спинномозкове ядро в
довгастому i спинному мозку та середньомозкове ядро в
середньому мозку
-ядро одинокого шляху у довгастому мозку та головне
ядро в покривi мосту

-подвiйне ядро у довгастому мозку та спинномозкове
ядро в довгастому i спинному мозку
-головне ядро в покривi мосту та додаткове ядро в
спинному мозку
?
Головне ядро трiйчастого нерва:
+сприймає тактильну i пропрiоцептивну чутливiсть
-сприймає больову i температурну чутливiсть
-сприймає тiльки пропрiоцептивну чутливiсть
-є руховим ядром
?
Спинномозкове ядро трiйчастого нерва:
-сприймає тiльки пропрiоцептивну чутливiсть
-є руховим ядром
+сприймає больову i температурну чутливiсть
-сприймає тактильну i пропрiоцептивну чутливiсть
?
Середньомозкове ядро трiйчастого нерва:
+сприймає тiльки пропрiоцептивну чутливiсть
-є руховим ядром
-сприймає тактильну i пропрiоцептивну чутливiсть
-сприймає больову i температурну чутливiсть
?
Яке ядро трiйчастого нерва сприймає тактильну i
пропрiоцептивну чутливiсть?
-спинномозкове ядро
-середньомозкове ядро
-ядро одинокого шляху
+головне ядро
?
Яке ядро трiйчастого нерва сприймає тiльки
пропрiоцептивну чутливiсть?
+середньомозкове ядро
-спинномозкове ядро
-ядро одинокого шляху
-головне ядро
?
Яке ядро трiйчастого нерва сприймає больову i
температурну чутливiсть?
-ядро одинокого шляху
-головне ядро
-середньомозкове ядро
+спинномозкове ядро
?
Трiйчастий нерв виходить з мозку:
+двома корiнцями мiж мостом i середньою нiжкою
мозочка
-одним корiнцем мiж мостом i середньою нiжкою
мозочка
-двома корiнцями мiж мостом i пiрамiдою довгастого
мозку
-двома корiнцями мiж мостом i оливою довгастого мозку
?
Чим утворений чутливий корiнець трiйчастого нерва?
+центральними вiдростками трiйчастого вузла
-периферiйними вiдростками трiйчастого вузла
-аксонами моторного ядра
-центральними вiдростками колiнцевого вузла
?
Чим утворений руховий корiнець трiйчастого нерва?
-периферiйними вiдростками трiйчастого вузла
-аксонами подвiйного ядра
-центральними вiдростками трiйчастого вузла

+аксонами моторного ядра
?
Де розташований чутливий вузол трiйчастого нерва?
+на верхiвцi пiрамiди скроневої кiстки в дiлянцi
трiйчастого втиснення в розщепленнi твердої оболони
головного мозку
-бiля овального отвору основи черепа в розщепленнi
твердої оболони головного мозку
-бiля круглого отвору основи черепа в розщепленнi
твердої оболони головного мозку
-на заднiй поверхнi пiрамiди скроневої кiстки в
розщепленнi твердої оболони головного мозку
?
Яку назву має чутливий вузол трiйчастого нерва?
-Врiсбергiв
-Вiдiїв
+Гассерiв
-Якобсонiв
?
Чим утворений вузол трiйчастого нерва?
-чутливими бiполярними клiтинами
+чутливими псевдоунiполярними клiтинами
-парасимпатичними клiтинами
-асоцiативними нейронами
?
Що утворюють центральнi вiдростки вузла трiйчастого
нерва?
-руховий корiнець, що пiдходить до рухового ядра
-чутливi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
+чутливий корiнець, що пiдходить до чутливих ядер
-руховi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
?
Що утворюють периферiйнi вiдростки вузла трiйчастого
нерва?
+чутливi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
-руховий корiнець, що пiдходить до рухового ядра
-руховi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
-чутливий корiнець, що пiдходить до чутливих ядер
?
Що утворюють аксони рухового ядра трiйчастого нерва?
+руховi волокна трiйчастого нерва, що йдуть на
периферiю
-аферентнi волокна, що пiдходять до трiйчастого вузла
-руховий корiнець, що пiдходить до вiйкового вузла
-руховий корiнець, що пiдходить до крилопiднебiнного
вузла
?
До якої гiлки трiйчастого нерва приєднується руховий
корiнець?
-до другої
-до першої
+до третьої
-до другої та третьої
?
Назвiть третю гiлку трiйчастого нерва:
-окоруховий нерв
-очний нерв
-верхньощелепний нерв
+нижньощелепний нерв

?
За складом волокон третя гiлка трiйчастого нерва:
+змiшана
-рухова
-чутлива
-парасимпатична
?
Назвiть змiшанi гiлки трiйчастого нерва:
+нижньощелепний нерв
-верхньощелепний та нижньощелепний нерви
-окоруховий нерв
-очний та верхньощелепний нерви
?
Скiльки є чутливих вузлiв трiйчастого нерва?
-5
-2
+1
-3
?
Нижньощелепний нерв:
-чутливий, проходить через овальний отвiр в пiдскроневу
ямку
-змiшаний, проходить через круглий отвiр в крилопiднебiнну ямку
+змiшаний, проходить через овальний отвiр в
пiдскроневу ямку
-чутливий, проходить через круглий отвiр в крилопiднебiнну ямку
?
Назвiть змiшанi гiлки нижньощелепного нерва:
+нижнiй комiрковий нерв
-язиковий та вушно-скроневий нерви
-жувальний, крилоподiбний латеральний, крилоподiбний
медiальний та глибокi скроневi нерви
-пiдочноямковий i виличний нерви та вузловi гiлки
?
Назвiть чутливi гiлки нижньощелепного нерва:
+язиковий i вушно-скроневий нерви та оболонна гiлка
-жувальний, крилоподiбний латеральний, крилоподiбний
медiальний та глибокi скроневi нерви
-пiдочноямковий i виличний нерви та вузловi гiлки
-нижнiй комiрковий нерв
?
Назвiть руховi гiлки нижньощелепного нерва:
+жувальний, крилоподiбний латеральний,
крилоподiбний медiальний та глибокi скроневi нерви
-пiдочноямковий i виличний нерви та вузловi гiлки
-нижнiй комiрковий нерв
-язиковий i вушно-скроневий нерви та оболонна гiлка
?
Зуби та ясна нижньої щелепи iннервують:
-нижнє зубне сплетення вiд язикового нерва
-нижнє зубне сплетення вiд виличного нерва
+нижнє зубне сплетення вiд нижнього комiркового нерва
-нижнє зубне сплетення вiд верхньощелепного нерва
?
Язиковий нерв iннервує:
+переднi двi третини язика (загальна чутливiсть), слизову
оболонку дна ротової порожнини i нижнiх ясен
-переднi двi третини язика (смакова чутливiсть), слизову
оболонку дна ротової порожнини i нижнiх ясен
-заднi двi третини язика (загальна чутливiсть), слизову
оболонку дна ротової порожнини i нижнiх ясен

-язик (загальна чутливiсть), слизову оболонку дна ротової
порожнини i нижнiх ясен, шкiру пiдборiддя та нижньої
губи
?
Яку гiлку приймає язиковий нерв перед входом в язик?
+барабанну струну вiд VII пари черепних нервiв, в складi
якої проходять смаковi волокна до переднiх двох третин
язика
-сполучну гiлку вiд барабанної струни, в складi якої
проходять секреторнi волокна для малих слинних залоз
порожнини рота
-барабанну струну вiд IX пари черепних нервiв, в складi
якої проходять смаковi волокна до задньої третини язика
-сполучну гiлку вiд виличного нерва, в складi якої
проходять секреторнi волокна для пiд`язикової слинної
залози
?
Шкiру задньої скроневої дiлянки, вушної раковини i
зовнiшнього слухового ходу, барабанну перетинку
iннервує:
-мала "гусяча лапка"
+вушно-скроневий нерв
-вилично-лицевий нерв
-вилично-скроневий нерв
?
Руховi гiлки нижньощелепного нерва iннервують:
-мiмiчнi м`язи, м`яз-натягувач пiднебiнної завiски та м`язнатягувач барабанної перетинки
-жувальнi та мiмiчнi м`язи
-переднє черевце двочеревцевого м`яза та щелепнопiд`язиковий м`яз
+жувальну групу м`язiв, м`яз-натягувач пiднебiнної
завiски та м`яз-натягувач барабанної перетинки
?
Руховi гiлки вiд нижнього комiркового нерва iннервують:
-мiмiчнi м`язи
-жувальнi м`язи
+переднє черевце двочеревцевого м`яза та щелепнопiд`язиковий м`яз
-м`яз-натягувач пiднебiнної завiски та м`яз-натягувач
барабанної перетинки
?
Якi гiлки вiдходять вiд нижнього комiркового нерва до
входа в нижньощелепний канал?
-пiдборiдний нерв
-язиковий нерв
+щелепно-пiд`язиковий нерв
-латеральний та медiальний крилоподiбнi нерви
?
Якi гiлки вiдходять вiд нижнього комiркового нерва пiсля
виходу з нижньощелепного каналу?
+пiдборiдний нерв
-язиковий нерв
-латеральний та медiальний крилоподiбнi нерви
-щелепно-пiд`язиковий нерв

VII, ІХ, X, XI та XII пари черепних
нервів. Задні гілки спинних нервів.
Шийне сплетення.
?
VII пара черепних нервiв має назву:
-язико-глотковий нерв
-блукаючий нерв

+лицевий нерв
-додатковий нерв
?
IX пара черепних нервiв має назву:
-блукаючий нерв
+язико-глотковий нерв
-додатковий нерв
-лицевий нерв
?
X пара черепних нервiв має назву:
-додатковий нерв
-лицевий нерв
-язико-глотковий нерв
+блукаючий нерв
?
XI пара черепних нервiв має назву:
+додатковий нерв
-лицевий нерв
-язико-глотковий нерв
-блукаючий нерв
?
VII пара черепних нервiв має такi волокна:
+руховi, смаковi та парасимпатичнi
-чутливi та вегетативнi
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та симпатичнi
?
Скiльки ядер має VII пара черепних нервiв?
-4
+3
-2
-1
?
Назвiть рухове ядро VII пари черепних нервiв та мiсце
його розташування:
+рухове ядро в покривi мосту
-рухове ядро у середньому мозку
-подвiйне ядро у довгастому мозку
-головне ядро в покривi мосту
?
Назвiть смакове ядро VII пари черепних нервiв та мiсце
його розташування:
+ядро одинокого шляху в довгастому мозку
-верхнє слиновидiльне ядро в покривi мосту
-подвiйне ядро у довгастому мозку
-головне ядро в покривi мосту
?
Назвiть парасимпатичне ядро VII пари черепних нервiв та
мiсце його розташування:
+верхнє слиновидiльне ядро в покривi мосту
-нижнє слиновидiльне ядро в довгастому мозку
-головне ядро в покривi мосту
-ядро одинокого шляху в довгастому мозку
?
Язико-глотковий нерв має такi волокна:
-чутливi та вегетативнi
-руховi та парасимпатичнi
+руховi, чутливi, смаковi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та симпатичнi
?
Блукаючий нерв має такi волокна:
-чутливi та вегетативнi
+руховi, чутливi, смаковi та парасимпатичнi

-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та симпатичнi
?
Додатковий нерв має такi волокна:
-руховi та чутливi
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та парасимпатичнi
+руховi
?
Назвiть рухове ядро язико-глоткового нерва та мiсце його
розташування:
+подвiйне ядро у довгастому мозку
-рухове ядро у середньому мозку
-головне ядро в покривi мосту
-рухове ядро в покривi мосту
?
Назвiть чутливе ядро язико-глоткового нерва та мiсце
його розташування:
+ядро одинокого шляху в довгастому мозку
-верхнє слиновидiльне ядро в покривi мосту
-подвiйне ядро у довгастому мозку
-головне ядро в покривi мосту
?
Назвiть парасимпатичне ядро язико-глоткового нерва та
мiсце його розташування:
+нижнє слиновидiльне ядро в довгастому мозку
-верхнє слиновидiльне ядро в покривi мосту
-головне ядро в покривi мосту
-ядро одинокого шляху в довгастому мозку
?
Назвiть рухове ядро блукаючого нерва та мiсце його
розташування:
-рухове ядро у середньому мозку
+подвiйне ядро у довгастому мозку
-головне ядро в покривi мосту
-рухове ядро в покривi мосту
?
Назвiть чутливе ядро блукаючого нерва та мiсце його
розташування:
+ядро одинокого шляху в довгастому мозку
-верхнє слиновидiльне ядро в покривi мосту
-подвiйне ядро у довгастому мозку
-головне ядро в покривi мосту
?
Назвiть парасимпатичне ядро X пари черепних нервiв та
мiсце його розташування:
+дорсальне ядро в трикутнику блукаючого нерва
довгастого мозку
-верхнє слиновидiльне ядро в покривi мосту
-ядро одинокого шляху в довгастому мозку
-нижнє слиновидiльне ядро в довгастому мозку
?
Скiльки ядер має додатковий нерв?
-4
-3
-1
+2
?
Назвiть ядра додаткового нерва та мiсце їх
розташування:
+подвiйне ядро у довгастому мозку та додаткове ядро в
переднiх рогах спинного мозку вiд СI до СVI

-верхнє слиновидiльне ядро в покривi мосту та
додаткове ядро в переднiх рогах спинного мозку вiд СI
до СVI
-спинномозкове ядро та ядро одинокого шляху в
довгастому мозку
-подвiйне ядро та нижнє слиновидiльне ядро в
довгастому мозку
?
Якi корiнцi має додатковий нерв?
-руховi та чутливi
+черепнi та спинномозковi
-черепнi та руховi
-переднi та заднi
?
Додатковий нерв з порожнини черепа виходить через:
-великий отвiр
-рваний отвiр
-овальний отвiр
+яремний отвiр
?
Зовнiшня гiлка додаткового нерва iннервує:
+трапецiєподiбний та груднинно-ключичнососкоподiбний м`язи
-в складi верхнього гортанного нерва (гiлки вiд
блукаючого нерва) - м`язи гортанi
-пiдшкiрний м`яз шиї та груднинно-ключичнососкоподiбний м`яз
-в складi рухових гiлок язико-глоткового нерва - м`язи
глотки
?
Внутрiшня гiлка додаткового нерва iннервує:
+в складi верхнього гортанного нерва (гiлки вiд
блукаючого нерва) - м`язи гортанi
-пiдшкiрний м`яз шиї та груднинно-ключичнососкоподiбний м`яз
-в складi рухових гiлок язико-глоткового нерва - м`язи
глотки
-трапецiєподiбний та груднинно-ключичнососкоподiбний м`язи
?
Корiнцi язико-глоткового нерва з речовини мозку
виходять:
+з дорсолатеральної борозни довгастого мозку
-з вентролатеральної борозни довгастого мозку
-мiж оливами довгастого мозку i мостом
-мiж пiрамiдами довгастого мозку i мостом
?
Корiнцi лицевого нерва з речовини мозку виходять:
-з вентролатеральної борозни довгастого мозку
-мiж пiрамiдами довгастого мозку i мостом
+мiж оливами довгастого мозку i мостом
-з дорсолатеральної борозни довгастого мозку
?
Назвiть парасимпатичнi вузли промiжного нерва:
+крило-пiднебiнний, пiднижньощелепний та
пiд`язиковий вузли
-Гассерiв та вiйчастий вузли
-вушний вузол
-колiнцевий та трiйчастий вузли
?
З яких нервiв складається VII пара черепних нервiв?
+власно лицевого та промiжного нервiв
-власно лицевого, великого та малого кам`янистiх нервiв

-лицевого та барабанного нервiв
-нижньощелепного та промiжного нервiв
?
Яку назву має промiжний нерв?
-Якобсонiв
+Врiсбергiв
-Гассерiв
-Вiдiїв
?
Якобсонiв нерв - це:
-нерв крилоподiбного каналу
-барабанна струна
+барабанний нерв
-промiжний нерв
?
Вiдiїв нерв - це:
+нерв крилоподiбного каналу
-барабанна струна
-промiжний нерв
-барабанний нерв
?
Якi волокна має промiжний нерв?
-руховi
+смаковi та парасимпатичнi
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та симпатичнi
?
Якi волокна має власно лицевий нерв?
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та симпатичнi
-смаковi та парасимпатичнi
+руховi
?
Якi ядра належать промiжному нерву?
+верхнє слиновидiльне та ядро одинокого шляху
-нижнє слиновидiльне та ядро одинокого шляху
-подвiйне ядро та ядро одинокого шляху
-рухове ядро
?
Якi ядра належать власно лицевому нерву?
-нижнє слиновидiльне та ядро одинокого шляху
-подвiйне ядро та ядро одинокого шляху
+рухове ядро
-верхнє слиновидiльне та ядро одинокого шляху
?
Колiнцевий вузол промiжного нерва розташований:
+в дiлянцi колiнця лицевого каналу
-в крило-пiднебiннiй ямцi
-на зовнiшнiй основi черепа бiля овального отвору
-на зовнiшнiй основi черепа бiля рваного отвору
?
Колiнцевий вузол промiжного нерва утворений:
+чутливими псевдоунiполярними клiтинами
-чутливими бiполярними клiтинами
-парасимпатичними клiтинами
-асоцiативними нейронами
?
Пiднижньощелепний вузол промiжного нерва утворений:
+парасимпатичними клiтинами
-чутливими бiполярними клiтинами
-асоцiативними нейронами
-чутливими псевдоунiполярними клiтинами
?

Назвiть гiлки промiжного нерва:
+великий кам`янистий нерв та барабанна струна
-малий кам`янистий нерв та барабанна струна
-стремiнцевий нерв та барабанна струна
-скроневi, виличнi, щiчнi, крайова нижньощелепна та
шийна гiлки
?
Гiлки вiд промiжного нерва вiдголуджуються:
-до входа в лицевий канал
+в лицевому каналi
-пiсля виходу з лицевого каналу
-в крило-пiднебiннiй ямцi
?
Великий кам`янистий нерв - це гiлка вiд:
-власно лицевого нерва
-внутрiшнього сонного сплетення
+промiжного нерва
-барабанного нерва
?
Великий кам`янистий нерв має такi волокна:
+преганглiонарнi парасимпатичнi
-постганглiонарнi симпатичнi
-смаковi
-руховi
?
Великий кам`янистий нерв виходить з черепа через:
+розтвiр каналу великого кам`янистого нерва i рваний
отвiр
-розтвiр каналу великого кам`янистого нерва i овальний
отвiр
-розтвiр каналу великого кам`янистого нерва i яремний
отвiр
-розтвiр каналу великого кам`янистого нерва i круглий
отвiр
?
Великий кам`янистий нерв заходить в крило-пiднебiнну
ямку через:
-лицевий канал
-рваний отвiр
-яремний отвiр
+крилоподiбний канал
?
В якому вузлi волокна великого кам`янистого нерва
закiнчуються синапсом?
+крило-пiднебiнному
-вушному
-колiнцевому
-пiднижньощелепному
?
Який нерв заходить в крилоподiбний канал разом з
великим кам`янистим нервом?
+глибокий кам`янистий нерв
-малий кам`янистий нерв
-барабанна струна
-барабанний нерв
?
Якi волокна має глибокий кам`янистий нерв?
+постганглiонарнi симпатичнi
-постганглiонарнi парасимпатичнi
-смаковi
-преганглiонарнi парасимпатичнi
?

Яку назву отримали великий та глибокий кам`янистi
нерви?
-барабанна струна
-промiжний нерв
+нерв крилоподiбного каналу
-барабанний нерв
?
Якi волокна має нерв крилоподiбного каналу?
+постганглiонарнi симпатичнi та преганглiонарнi
парасимпатичнi
-постганглiонарнi парасимпатичнi та чутливi
-смаковi та руховi
-преганглiонарнi парасимпатичнi та смаковi
?
До якого вузла пiдходить нерв крилоподiбного каналу?
-до вушного
+до крило-пiднебiнного
-до колiнцевого
-до пiднижньощелепного
?
Яку назву має нерв крилоподiбного каналу?
-Якобсонiв
-Гассерiв
+Вiдiїв
-Врiсбергiв
?
Волокна якого нерва закiнчуються синапсом в крилопiднебiнному вузлi?
+великого кам`янистого нерва
-глибокого кам`янистого нерва
-малого кам`янистого нерва
-барабанного нерва
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд крилопiднебiнного вузла голови iннервують:
+сльозову залозу, слизовi залози порожнини носа та малi
слиннi залози порожнини рота
-м`яз-розширювач зiницi та вiйковий м`яз
-сльозову та привушну слинну залози
-пiднижньощелепну слинну залозу та слизову оболонку
порожнини носа i рота
?
Назвiть гiлки вiд крило-пiднебiнного вузла голови:
+заднi носовi гiлки, великий та малi пiднебiннi нерви,
сполучна гiлка з виличним нервом
-скроневi, виличнi, щiчнi, крайова нижньощелепна та
шийна гiлки
-переднi носовi гiлки, великий та малi пiднебiннi нерви,
сполучна гiлка з пiдочноямковим нервом
-сльозовий та стремiнцевий нерви, великий та малi
пiднебiннi нерви
?
Що утворюють центральнi вiдростки колiнцевого вузла
барабанної струни?
+чутливий корiнець, що пiдходить до ядра одинокого
шляху
-руховий корiнець, що пiдходить до рухового ядра
лицевого нерва
-смаковi волокна барабанної струни, що йдуть на
периферiю
-руховi волокна барабанної струни, що йдуть на
периферiю
?

Що утворюють периферiйнi вiдростки колiнцевого вузла
барабанної струни?
+смаковi волокна барабанної струни, що йдуть на
периферiю
-чутливий корiнець, що пiдходить до ядра одинокого
шляху
-руховi волокна барабанної струни, що йдуть на
периферiю
-руховий корiнець, що пiдходить до рухового ядра
лицевого нерва
?
Барабанна струна - це гiлка вiд:
-власно лицевого нерва
-внутрiшнього сонного сплетення
+промiжного нерва
-барабанного нерва
?
Барабанна струна має такi волокна:
+преганглiонарнi парасимпатичнi та смаковi
-преганглiонарнi парасимпатичнi та постганглiонарнi
симпатичнi
-смаковi та руховi
-чутливi та преганглiонарнi симпатичнi
?
Барабанна струна виходить з черепа через:
-лицевий канал
-рваний отвiр
+каналець барабанної струни
-барабанний каналець
?
До якого нерва приєднується барабанна струна пiсля
виходу з барабанної порожнини через кам`янистобарабанну щiлину?
-до барабанного нерва
-до верхньощелепного нерва
+до язикового нерва
-до нижнього комiркового нерва
?
Смаковi волокна барабанної струни у складi язикового
нерва iннервують:
+смакову чутливiсть переднiх 2/3 язика
-смакову чутливiсть задньої 1/3 язика
-смакову чутливiсть всього язика
-смакову чутливiсть корня язика i задньої стiнки глотки
?
Смакову чутливiсть вiд переднiх 2/3 язика сприймає
такий нерв:
+барабанна струна
-язиковi гiлки вiд язико-глоткового нерва
-язиковий нерв
-нижнiй комiрковий нерв
?
В яких вузлах преганглiонарнi парасимпатичнi волокна
барабанної струни закiнчуються синапсом?
-вушному та колiнцевому
+пiднижньощелепному та пiд`язиковому
-пiднижньощелепному та крило-пiднебiнному
-вiйчастому та трiйчастому
?
Волокна яких нервiв проходять транзитно через
пiднижньощелепний вузол?
+вузловi гiлки вiд язикового нерва та вiд зовнiшнього
сонного сплетення

-вузловi гiлки вiд язикового нерва та вiд внутрiшнього
сонного сплетення
-вузловi гiлки вiд верхньощелепного нерва та вiд
зовнiшнього сонного сплетення
-вузловi гiлки вiд нижньощелепного та глибокого
кам`янистого нервiв
?
Волокна якого нерва закiнчуються синапсом в
пiднижньощелепному вузлi?
+барабанної струни
-великого кам`янистого нерва
-малого кам`янистого нерва
-барабанного нерва
?
Волокна яких нервiв проходять транзитно через
пiд`язиковий вузол?
+вузловi гiлки вiд язикового нерва та вiд зовнiшнього
сонного сплетення
-вузловi гiлки вiд язикового нерва та вiд внутрiшнього
сонного сплетення
-вузловi гiлки вiд верхньощелепного нерва та вiд
зовнiшнього сонного сплетення
-вузловi гiлки вiд нижньощелепного та глибокого
кам`янистого нервiв
?
Волокна якого нерва закiнчуються синапсом в
пiд`язиковому вузлi?
-великого кам`янистого нерва
-малого кам`янистого нерва
+барабанної струни
-барабанного нерва
?
По ходу якого нерва топографiчно розташований
пiднижньощелепний вузол?
+язикового нерва
-нижньощелепного нерва
-барабанного нерва
-верхньощелепного нерва
?
По ходу якого нерва топографiчно розташований
пiд`язиковий вузол?
-нижньощелепного нерва
-барабанного нерва
+язикового нерва
-верхньощелепного нерва
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд
пiднижньощелепного вузла голови iннервують:
+пiднижньощелепну слинну залозу
-сльозову та привушну слинну залози
-пiднижньощелепну слинну залозу та слизову оболонку
порожнини носа i рота
-слизовi залози порожнини носа та малi слиннi залози
порожнини рота
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд
пiд`язикового вузла голови iннервують:
+пiд`язикову слинну залозу
-сльозову та привушну слинну залози
-слизовi залози порожнини носа та малi слиннi залози
порожнини рота
-пiднижньощелепну слинну залозу
?

Стремiнцевий нерв має такi волокна:
-смаковi та руховi
-руховi та преганглiонарнi парасимпатичнi
-преганглiонарнi парасимпатичнi та смаковi
+руховi
?
Стремiнцевий нерв iннервує:
+стремiнцевий м`яз середнього вуха
-м`яз-натягувач барабанної перетинки
-м`яз-натягувач пiднебiнної завiски
-заднє черевце двочеревцевого м`яза
?
Стремiнцевий нерв - це гiлка вiд:
+власно лицевого нерва
-внутрiшнього сонного сплетення
-барабанного нерва
-промiжного нерва
?
Якi м`язи iннервують гiлки власно лицевого нерва пiсля
виходу з лицевого каналу?
+заднє черевце двочеревцевого м`яза, потиличне
черевце надчерепного м`яза, вушнi та шило-пiд`язиковий
м`язи
-м`яз-натягувач барабанної перетинки, м`яз-натягувач
пiднебiнної завiски та заднє черевце двочеревцевого
м`яза
-коловий м`яз ока, виличнi м`язи та щiчний м`яз
-жувальнi м`язи
?
Через який отвiр власно лицевий нерв виходить з
лицевого каналу?
-через яремний отвiр
+через шило-соскоподiбний отвiр
-через кам`янисто-барабанну щiлину
-через рваний отвiр
?
Якi гiлки вiдходять вiд власно лицевого нерва пiсля
виходу з лицевого каналу в товщi привушної слинної
залози?
+скроневi, виличнi, щiчнi, крайова нижньощелепна та
шийна гiлки
-стремiнцевий нерв та барабанна струна
-великий кам`янистий нерв та барабанна струна
-глибокий скроневий нерв, жувальний, латеральний та
медiальний крилоподiбнi нерви
?
Яку назву отримали гiлки власно лицевого нерва в товщi
привушної слинної залози?
+велика "гусяча лапка"
-мала "гусяча лапка"
-Вiдiїв нерв
-поверхнева "гусяча лапка"
?
Якi гiлки входять до складу великої "гусячої лапки"?
+скроневi, виличнi, щiчнi, крайова нижньощелепна та
шийна гiлки
-нерви нижньої повiки, зовнiшнi носовi та верхнi губнi
нерви
-глибокий скроневий нерв, жувальний, латеральний та
медiальний крилоподiбнi нерви
-скроневi, зовнiшнi та внутрiшнi носовi, крайова
нижньощелепна та шийна гiлки
?

Гiлки великої "гусячої лапки" мають такi волокна:
+руховi
-смаковi та руховi
-руховi та преганглiонарнi парасимпатичнi
-преганглiонарнi парасимпатичнi та смаковi
?
Гiлки великої "гусячої лапки" iннервують:
+мiмiчнi м`язи
-шкiру обличчя мiж очною i ротовою щiлинами
-жувальнi м`язи
-заднє черевце двочеревцевого м`яза, потиличне
черевце надчерепного м`яза, вушнi та шило-пiд`язиковий
м`язи
?
Мiмiчнi м`язи отримують iннервацiю вiд:
-малої "гусячої лапки"
+великої "гусячої лапки"
-гiлок нижньощелепного нерва
-поверхневої "гусячої лапки"
?
Жувальнi м`язи отримують iннервацiю вiд:
-малої "гусячої лапки"
-поверхневої "гусячої лапки"
+гiлок нижньощелепного нерва
-великої "гусячої лапки"
?
Язико-глотковий нерв виходить з черепа через:
+яремний отвiр
-овальний отвiр
-рваний отвiр
-круглий отвiр
?
Блукаючий нерв виходить з черепа через:
-овальний отвiр
-рваний отвiр
+яремний отвiр
-круглий отвiр
?
Назвiть чутливi вузли язико-глоткового нерва:
-вушний
-колiнцевий
-iнтрамуральнi
+верхнiй та нижнiй
?
Назвiть парасимпатичнi вузли язико-глоткового нерва:
+вушний
-крило-пiднебiнний
-iнтрамуральнi
-верхнiй та нижнiй
?
Назвiть парасимпатичнi вузли блукаючого нерва:
+iнтрамуральнi
-крило-пiднебiнний
-верхнiй та нижнiй
-вушний
?
Назвiть чутливi вузли блукаючого нерва:
-вушний
-колiнцевий
+верхнiй та нижнiй
-iнтрамуральнi
?
Де разташованi чутливi вузли язико-глоткового нерва?

+в дiлянцi яремного отвору та пiд ним
-в дiлянцi овального отвору та пiд ним
-в дiлянцi рваного отвору та пiд ним
-в дiлянцi круглого отвору та пiд ним
?
Де разташованi чутливi вузли блукаючого нерва?
+в дiлянцi яремного отвору та пiд ним
-в дiлянцi овального отвору та пiд ним
-в дiлянцi рваного отвору та пiд ним
-в дiлянцi круглого отвору та пiд ним
?
Верхнiй та нижнiй вузли язико-глоткового нерва
утворенi:
-чутливими бiполярними клiтинами
-парасимпатичними клiтинами
+чутливими псевдоунiполярними клiтинами
-асоцiативними нейронами
?
Верхнiй та нижнiй вузли блукаючого нерва утворенi:
+чутливими псевдоунiполярними клiтинами
-чутливими бiполярними клiтинами
-парасимпатичними клiтинами
-асоцiативними нейронами
?
Вушний вузол язико-глоткового нерва утворений:
+парасимпатичними клiтинами
-чутливими бiполярними клiтинами
-асоцiативними нейронами
-чутливими псевдоунiполярними клiтинами
?
Вушний вузол голови розташований:
+пiд овальним отвором основи черепа
-в крило-пiднебiннiй ямцi черепа
-пiд рваним отвором основи черепа
-бiля привушної слинної залози
?
В якому вузлi волокна малого кам`янистого нерва
закiнчуються синапсом?
-колiнцевому
-пiднижньощелепному
+вушному
-крило-пiднебiнному
?
По ходу якого нерва топографiчно розташований вушний
вузол?
+нижньощелепного нерва
-верхньощелепного нерва
-очного нерва
-язикового нерва
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд вушного
вузла голови iннервують:
+привушну слинну залозу
-сльозову та привушну слинну залози
-пiднижньощелепну та пiд`язикову слиннi залози
-сльозову залозу, слизовi залози порожнини носа та малi
слиннi залози порожнини рота
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд вушного
вузла голови проходять в складi:
-язикового нерва
-верхнього гортанного нерва
-барабанної струни

+вушно-скроневого нерва
?
Барабанний нерв - це гiлка вiд:
+язико-глоткового нерва
-власно лицевого нерва
-блукаючого нерва
-промiжного нерва
?
Барабанний нерв має такi волокна:
+преганглiонарнi парасимпатичнi та чутливi
-преганглiонарнi парасимпатичнi та постганглiонарнi
симпатичнi
-смаковi та руховi
-постганглiонарнi парасимпатичнi та чутливi
?
Барабанний нерв виходить з черепа через:
-лицевий канал
-яремний отвiр
+барабанний каналець
-каналець барабанної струни
?
З барабанної порожнини барабанний нерв виходить пiд
назвою:
+малий кам`янистий нерв
-великий кам`янистий нерв
-глибокий кам`янистий нерв
-барабанна струна
?
З барабанної порожнини барабанний нерв виходить
через:
-розтвiр каналу великого кам`янистого нерва
-кам`янисто-барабанну щiлину
+розтвiр каналу малого кам`янистого нерва
-шило-соскоподiбний отвiр
?
Малий кам`янистий нерв - це гiлка вiд:
+барабанного нерва
-власно лицевого нерва
-блукаючого нерва
-промiжного нерва
?
Малий кам`янистий нерв має такi волокна:
+преганглiонарнi парасимпатичнi
-постганглiонарнi парасимпатичнi
-руховi
-чутливi
?
Малий кам`янистий нерв виходить з черепа через:
-шило-соскоподiбний отвiр
+рваний отвiр
-яремний отвiр
-кам`янисто-барабанну щiлину
?
Язиковi гiлки вiд язико-глоткового нерва мають такi
волокна:
-постганглiонарнi парасимпатичнi та смаковi
-руховi та загальної чутливостi
+загальної чутливостi та смаковi
-руховi та смаковi
?
Язиковi гiлки вiд язико-глоткового нерва iннервують:
+смакову та загальну чутливiсть задньої 1/3 язика
-смакову чутливiсть переднiх 2/3 язика

-м`язи язика
-смакову чутливiсть корня язика i задньої стiнки глотки
?
Смакову чутливiсть вiд задньої 1/3 язика сприймає такий
нерв:
+язиковi гiлки вiд язико-глоткового нерва
-язиковий нерв
-нижнiй комiрковий нерв
-барабанна струна
?
Глотковi гiлки язико-глоткового нерва iннервують:
+в складi глоткового сплетення забезпечують чутливу
iннервацiю слизової оболонки глотки
-в складi глоткового сплетення забезпечують iннервацiю
м`язiв глотки
-слизову оболонку комiрок соскоподiбного вiдростка,
слухової труби, пiднебiнних мигдаликiв та пiднебiнних
дужок
-слизову оболонку барабанної порожнини, комiрок
соскоподiбного вiдростка i слухової труби
?
Гiлка сонної пазухи язико-глоткового нерва iннервує:
+сонну пазуху i сонний клубочок в дiлянцi бiфуркацiї
загальної сонної артерiї, регулюючи кров`яний тиск i
частоту серцевих скорочень
-слизову оболонку комiрок соскоподiбного вiдростка,
слухової труби, пiднебiнних мигдаликiв та пiднебiнних
дужок
-слизову оболонку барабанної порожнини, комiрок
соскоподiбного вiдростка i слухової труби
-в складi глоткового сплетення забезпечує чутливу
iннервацiю слизової оболонки глотки
?
Якi частини має блукаючий нерв?
-шийну, грудну, черевну та тазову
+головну, шийну, грудну та черевну
-тiльки головний та шийний
-тiльки шийний та грудний
?
Назвiть гiлки головного вiддiлу блукаючого нерва:
-мигдаликовi, язиковi, вушна гiлки та гiлка сонної пазухи
-оболонна гiлка та гiлка сонної пазухи
-глотковi, язиковi та мигдаликовi гiлки
+оболонна i вушна гiлки
?
Через який каналець проходить вушна гiлка блукаючого
нерва?
-барабанний
-барабанної струни
-сонно-барабанний
+соскоподiбний
?
Верхній гортанний нерв іннервує:
+слизову оболонку гортані вище голосової щілини та
персне- щитоподібний м`яз
-слизову оболонку гортанi нижче голосової щiлини
-слизову оболонку м`якого пiднебiння
-щитоподiбну залозу, трахею та стравохiд
?
Поворотний гортанний нерв iннервує:
+слизову оболонку гортанi нижче голосової щiлини,
м`язи гортанi крiм перстне-щитоподiбного, щитоподiбну
залозу, трахею та стравохiд

-слизову оболонку м`якого пiднебiння та м`яз-натягувач
пiднебiнної завiски, щитоподiбну залозу, трахею та
стравохiд
-слизову оболонку гортанi нижче голосової щiлини та всi
м`язи гортанi
-слизову оболонку надгортанника i гортанi вище
голосової щiлини, корень язика
?
Який нерв iннервує щитоподiбну залозу?
-верхнiй гортанний нерв
-глоткова гiлка вiд блукаючого нерва
+поворотний гортанний нерв
-глоткова гiлка вiд язико-глоткового нерва
?
Назвiть гiлки грудного вiддiлу блукаючого нерва:
+трахейнi та бронховi гiлки, груднi серцевi та стравохiднi
гiлки (сплетення)
-верхнiй гортанний та поворотний гортанний нерви,
груднi серцевi та стравохiднi гiлки (сплетення)
-верхнiй гортанний та поворотний гортанний нерви,
трахейнi та бронховi гiлки
-поворотний гортанний нерв, глотковi, верхнi та нижнi
груднi серцевi гiлки
?
Якi волокна мiстять гiлки грудної частини блукаючого
нерва?
+преганглiонарнi парасимпатичнi та чутливi
-постганглiонарнi парасимпатичнi та чутливi
-постганглiонарнi парасимпатичнi та руховi
-преганглiонарнi парасимпатичнi та руховi
?
Якi волокна мiстять гiлки черевної частини блукаючого
нерва?
+преганглiонарнi парасимпатичнi та чутливi
-постганглiонарнi парасимпатичнi та чутливi
-постганглiонарнi парасимпатичнi та руховi
-преганглiонарнi парасимпатичнi та руховi
?
Блукаючi нерви в черевну порожнину потрапляють
через:
-аортальний отвiр дiафрагми
-отвiр порожнистої вени дiафрагми
+стравохiдний отвiр дiафрагми
-попереково-ребровi трикутники дiафрагми
?
XII пара черепних нервiв має назву:
+пiд`язиковий нерв
-язико-глотковий нерв
-блукаючий нерв
-додатковий нерв
?
XII пара черепних нервiв має такi волокна:
+руховi
-чутливi
-руховi та парасимпатичнi
-руховi, чутливi та смаковi
?
Скiльки ядер має XII пара черепних нервiв?
-4
-2
+1
-3
?

Назвiть ядро XII пари черепних нервiв та мiсце його
розташування:
+рухове ядро в пiд`язиковому трикутнику довгастого
мозку
-рухове ядро у середньому мозку
-подвiйне ядро у довгастому мозку
-головне ядро в покривi мосту
?
Корiнцi пiд`язикового нерва з речовини мозку виходять:
+з вентролатеральної борозни довгастого мозку
-з дорсолатеральної борозни довгастого мозку
-мiж оливами довгастого мозку i мостом
-мiж пiрамiдами довгастого мозку i мостом
?
XII пара черепних нервiв виходить з черепа через:
-овальний отвiр
+канал пiд`язикового нерва
-рваний отвiр
-яремний отвiр
?
Язиковi гiлки вiд пiд`язикового нерва iннервують:
-смакову чутливiсть переднiх 2/3 язика
-смакову чутливiсть корня язика i задньої стiнки глотки
+м`язи язика
-смакову та загальну чутливiсть задньої 1/3 язика
?
Низхiдна гiлка пiд`язикового нерва з`єднується:
+з висхiдною (нижньою) гiлкою вiд шийного сплетення
СII - СIII
-з зовнiшньою гiлкою вiд додаткового нерва
-з внутрiшньою гiлкою вiд додаткового нерва
-з шийним поперечним нервом вiд шийного сплетення
?
Шийна петля утворена:
+з`єднанням низхiдної (верхньої) гiлки пiд`язикового
нерва з висхiдною (нижньою) гiлкою вiд шийного
сплетення
-з`єднанням низхiдної (верхньої) гiлки пiд`язикового
нерва з зовнiшньою гiлкою вiд додаткового нерва
-з`єднанням низхiдної (верхньої) гiлки пiд`язикового
нерва з внутрiшньою гiлкою вiд додаткового нерва
-з`єднанням низхiдної (верхньої) гiлки пiд`язикового
нерва з шийним поперечним нервом вiд шийного
сплетення
?
Шийна петля має такi волокна:
-чутливi
-руховi та чутливi
-руховi та преганглiонарнi парасимпатичнi
+руховi
?
Шийна петля iннервує:
+пiдпiд`язиковi м`язи шиї
-м`язи язика
-надпiд`язиковi м`язи шиї
-м`язи глотки та м`якого пiднебiння
?
Скiльки всього є пар спинномозкових нервiв?
-21
-12
+31
-5
?

Який за складом волокон є спинномозковий нерв?
-чутливий
+мiшаний
-руховий
-вегетативний
?
Як утворюється спинномозковий нерв?
+злиттям в дiлянцi мiжхребцевого отвору переднього
корiнця з периферiйними вiдростками
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв
-злиттям в дiлянцi мiжхребцевого отвору переднього
корiнця з центральними вiдростками псевдоунiполярних
нейронiв спинномозкових вузлiв
-злиттям центрального та периферiйного вiдросткiв
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв
-злиттям в дiлянцi мiжхребцевого отвору переднього
корiнця з вiдростками мультиполярних нейронiв
спинномозкових вузлiв
?
Чим утворенi переднi корiнцi спинномозкових нервiв?
+аксонами рухових нейронiв переднiх стовпiв
-центральними вiдростками чутливих псевдоунiполярних
нейронiв спинномозкових вузлiв
-периферiйними вiдростками чутливих
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв
-дендритами рухових нейронiв переднiх стовпiв
?
Чим утворенi заднi корiнцi спинномозкових нервiв?
+центральними вiдростками чутливих
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв
-периферiйними вiдростками чутливих
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв
-дендритами рухових нейронiв переднiх стовпiв
-аксонами рухових нейронiв переднiх стовпiв
?
Де розташованi спинномозковi вузли?
-в спинномозковому каналi
-на передньобiчнiй поверхнi тiл хребцiв
-в задньобiчнiй борознi спинного мозку
+в мiжхребцевих отворах
?
Чим утворенi спинномозковi вузли?
+чутливими псевдоунiполярними нейронами
-руховими мультиполярними нейронами
-асоцiативними нейронами
-чутливими бiполярними нейронами
?
Якi вiдростки мають чутливi псевдоунiполярнi нейрони
спинномозкових вузлiв?
-переднi та заднi
-латеральнi та медiальнi
-центральнi та промiжнi
+центральнi та периферiйнi
?
Що утворюють центральнi вiдростки чутливих
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв?
+заднi корiнцi спинномозкових нервiв
-переднi корiнцi спинномозкових нервiв
-чутливе волокно спинномозкового нерва, що
закiнчується рецептором
-руховi корiнцi спинномозкових нервiв
?

Що утворюють периферiйнi вiдростки чутливих
псевдоунiполярних нейронiв спинномозкових вузлiв?
+чутливе волокно спинномозкового нерва, що
закiнчується рецептором
-переднi корiнцi спинномозкових нервiв
-руховi корiнцi спинномозкових нервiв
-заднi корiнцi спинномозкових нервiв
?
Бiлi сполучнi гiлки мають волокна:
-постганглiонарнi симпатичнi
+преганглiонарнi симпатичнi
-преганглiонарнi парасимпатичнi
-постганглiонарнi парасимпатичнi
?
Сiрi сполучнi гiлки мають волокна:
-преганглiонарнi симпатичнi
-преганглiонарнi парасимпатичнi
+постганглiонарнi симпатичнi
-постганглiонарнi парасимпатичнi
?
Бiлi сполучнi гiлки:
+з`єднують спинномозковi нерви з вузлами
симпатичного стовбура на рiвнi СVIII - LII
-йдуть вiд вузлiв симпатичного стовбура до кожного
спинномозкового нерва
-з`єднують спинномозковi нерви з вузлами симпатичного
стовбура на рiвнi СI - SII
-йдуть у хребтовий канал та iннервують оболонки
спинного мозка
?
Сiрi сполучнi гiлки:
+йдуть вiд вузлiв симпатичного стовбура до кожного
спинномозкового нерва
-з`єднують спинномозковi нерви з вузлами симпатичного
стовбура на рiвнi СI - SII
-йдуть у хребтовий канал та iннервують оболонки
спинного мозка
-з`єднують спинномозковi нерви з вузлами симпатичного
стовбура на рiвнi СVIII - LII
?
Переднi гiлки спинномозкових нервiв:
-руховi, утворюють сплетення (окрiм грудних)
-мiшанi, мають сегментарне розташування i сплетень не
утворюють
+мiшанi, утворюють сплетення (окрiм грудних)
-чутливi, йдуть у хребтовий канал та iннервують
оболонки спинного мозку
?
Заднi гiлки спинномозкових нервiв:
+мiшанi, мають сегментарне розташування i сплетень не
утворюють
-руховi, утворюють сплетення (окрiм грудних)
-чутливi, йдуть у хребтовий канал та iннервують
оболонки спинного мозку
-мiшанi, утворюють сплетення (окрiм грудних)
?
Переднi гiлки яких спинномозкових нервiв не утворюють
сплетень?
-шийних
-поперекових
-крижових
+грудних
?

Шийне сплетення утворено:
+переднiми гiлками СI - СIV
-заднiми гiлками СI - СIV
-переднiми гiлками СIV - СVIII
-заднiми гiлками СIV - СVIII
?
Шийне сплетення розташоване:
+попереду поперечних вiдросткiв шийних хребцiв на
глибоких м`язах шиї
-позаду поперечних вiдросткiв шийних хребцiв на
пiдпотиличних м`язах
-попереду тiл шийних хребцiв на глибоких м`язах шиї
-в товщi груднинно-ключично-соскоподiбного м`язу
?
Назвiть чутливi гiлки шийного сплетення:
-великий потиличний, пiдпотиличний та великий вушний
нерви
-малий потиличний, великий вушний, шийний
поперечний та дiафрагмовий нерви
-малий та великий потиличнi, надлопатковий та
пiдключичнi нерви
+малий потиличний, великий вушний, шийний
поперечний та надключичнi нерви
?
Назвiть мiшанi гiлки шийного сплетення:
+дiафрагмовий нерв
-великий потиличний, пiдпотиличний та пiдключичнi
нерви
-малий потиличний, великий вушний, шийний
поперечний та надключичнi нерви
-надключичнi та дiафрагмовий нерви
?
Малий потиличний нерв iннервує:
-пiдпотиличнi та трапецiєподiбний м`язи
+шкiру потиличної дiлянки
-шкiру потиличної дiлянки, ремiннi м`язи голови i шиї,
пiвостьовий м`яз голови та найдовший м`яз голови
-пiдпотиличнi м`язи та пiвостьовий м`яз голови
?
Великий вушний нерв iннервує:
+шкiру вушної раковини i зовнiшнього слухового ходу
-пiдпотиличнi та трапецiєподiбний м`язи
-шкiру потиличної дiлянки, вушної раковини та
пiдпотиличнi м`язи
-шкiру вушної раковини i зовнiшнього слухового ходу та
вушнi м`язи
?
Шийний поперечний нерв iннервує:
-шкiру передньо-бiчної дiлянки шиї та пiдшкiрний м`яз
шиї
-груднинно-ключично-соскоподiбний м`яз
+шкiру передньо-бiчної дiлянки шиї
-шкiру передньо-бiчної дiлянки шиї та глибокi м`язи шиї
?
Надключичнi нерви iннервують:
+шкiру латерального трикутника шиї, шкiру грудей та
плеча над дельтоподiбним м`язом
-шкiру передньо-бiчної дiлянки шиї та пiдшкiрний м`яз
шиї
-груднинно-ключично-соскоподiбний м`яз
-шкiру передньо-бiчної дiлянки шиї та глибокi м`язи шиї
?
М`язовi гiлки шийного сплетення iннервують:

+довгий м`яз голови та шиї, переднiй i бiчний прямi м`язи
голови та драбинчастi м`язи
-груднинно-ключично-соскоподiбний м`яз та пiдшкiрний
м`яз шиї
-груднинно-пiд`язиковий, груднинно-щитоподiбний,
щитопiд`язиковий та лопатково-пiд`язиковий м`язи
-драбинчастi м`язи, двочеревцевий, щелепнопiд`язиковий та пiдборiдно-пiд`язиковий м`язи
?
Руховi волокна дiафрагмового нерва iннервують:
-дiафрагму та драбинчастi м`язи
-дiафрагму та довгий м`яз голови i шиї
-дiафрагму та глибокi м`язи грудей
+м`яз діафрагми
?
Чутливi волокна дiафрагмового нерва iннервують:
-шкiру грудної клiтки
-шкiру передньо-бiчної дiлянки шиї
+плевру, осердя та парiєтальну очеревину, що покриває
дiафрагму
-парiєтальну очеревину, що покриває дiафрагму i шкiру
грудної клiтки
?
Груднинно-ключично-соскоподiбний м`яз iннервують:
-гiлки шийного сплетення
-гiлки пiд`язикового нерва
-гiлки шийної петлi
+гiлки додаткового нерва
?

Короткі та довгі гілки плечового
сплетення. Передні гілки грудних
спинномозкових нервів.
?
Плечове сплетення утворено:
-заднiми гiлками СV - СVIII i частиною задньої гiлки TI
-заднiми гiлками СI - СVIII i частиною задньої гiлки TI
+переднiми гiлками СV - СVIII i частиною передньої гiлки
TI
-переднiми гiлками СI - СVIII i частиною передньої гiлки TI
?
Якi частини має плечове сплетення?
-поверхневу та глибоку
+надключичну та пiдключичну
-надключичну та пахвову
-пахвову та вiльної верхньої кiнцiвки
?
Де розташована надключична частина плечового
сплетення?
-на шиї в переддрабинчастому просторi
-в сонному трикутнику шиї
-в пахвовiй порожнинi
+на шиї в мiждрабинчастому просторi
?
Де розташована пiдключична частина плечового
сплетення?
-на шиї в переддрабинчастому просторi
+в пахвовiй порожнинi
-в дiлянцi вiльної верхньої кiнцiвки
-на шиї в мiждрабинчастому просторi
?
Мiж якими м'язами розташованi стовбури плечового
сплетення?

+мiж переднiм та середнiм драбинчастими м'язами
-мiж середнiм та заднiм драбинчастими м'язами
-мiж переднiм та заднiм верхнiм зубчастим м'язами
-мiж переднiм драбинчастим та груднинно-пiд'язиковим
м'язами
?
Чим представлена надключична частина плечового
сплетення?
-двома стовбурами - верхнiм та нижнiм
-трьома пучками - латеральним, медiальним та заднiм
+трьома стовбурами - верхнiм, середнiм та нижнiм
-двома пучками - переднiм та заднiм
?
Чим представлена пiдключична частина плечового
сплетення?
-двома стовбурами - верхнiм та нижнiм
-двома пучками - переднiм та заднiм
+трьома пучками - латеральним, медiальним та заднiм
-трьома стовбурами - верхнiм, середнiм та нижнiм
?
Яку судину оточують пучки плечового сплетення?
+пахвову артерiю
-пахвову вену
-пiдключичну артерiю
-пiдключичну вену
?
Назвiть гiлки надключичної частини плечового сплетення:
+дорсальний нерв лопатки, довгий грудний,
надлопатковий, пiдключичний, пiдлопатковий,
латеральний та медiальний груднi нерви, грудо-спинний
та пахвовий нерви
-м'язово-шкiрний нерв, присереднiй шкiрний нерв плеча,
присереднiй шкiрний нерв передплiччя, серединний,
лiктьовий та променевий нерви
-пахвовий, променевий та грудо-спинний нерви
-надлопатковий, пiдлопатковий та м'язово-шкiрний
нерви
?
Назвiть гiлки пiдключичної частини плечового сплетення:
-пахвовий, променевий та грудо-спинний нерви
-надлопатковий, пiдлопатковий та м'язово-шкiрний
нерви
+м'язово-шкiрний нерв, присереднiй шкiрний нерв
плеча, присереднiй шкiрний нерв передплiччя,
серединний, лiктьовий та променевий нерви
-дорсальний нерв лопатки, довгий грудний,
надлопатковий, пiдключичний, пiдлопатковий,
латеральний та медiальний груднi нерви, грудо-спинний
та пахвовий нерви
?
Назвiть гiлки вiд заднього пучка пiдключичної частини
плечового сплетення:
-м'язово-шкiрний нерв та латеральний корiнець
серединного нерва
-лiктьовий, променевий i пiдлопатковий нерви та
дорсальний нерв лопатки
-присереднiй шкiрний нерв плеча, присереднiй шкiрний
нерв передплiччя та лiктьовий нерви i медiальний
корiнець серединного нерва
+пахвовий та променевий нерви
?
Назвiть гiлки вiд латерального пучка пiдключичної
частини плечового сплетення:

-лiктьовий, променевий i пiдлопатковий нерви та
дорсальний нерв лопатки
-присереднiй шкiрний нерв плеча, присереднiй шкiрний
нерв передплiччя та лiктьовий нерви i медiальний
корiнець серединного нерва
-пахвовий та променевий нерви
+м'язово-шкiрний нерв та латеральний корiнець
серединного нерва
?
Назвiть гiлки вiд медiального пучка пiдключичної частини
плечового сплетення:
+присереднiй шкiрний нерв плеча, присереднiй шкiрний
нерв передплiччя та лiктьовий нерви i медiальний
корiнець серединного нерва
-лiктьовий, променевий i пiдлопатковий нерви та
дорсальний нерв лопатки
-пахвовий та променевий нерви
-м'язово-шкiрний нерв та латеральний корiнець
серединного нерва
?
Пахвовий нерв проникає з пахвової порожнини на задню
поверхню плеча через:
-тристороннiй отвiр
+чотиристороннiй отвiр
-канал променевого нерва
-медiальну двоголову борозну
?
М'язово-шкiрний нерв пронизує:
-двоголовий м'яз плеча
-триголовий м'яз плеча
+дзьобоплечовий м'яз
-плечовий м'яз
?
М'язово-шкiрний нерв на плечi iннервує:
+дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи
-двоголовий та триголовий м'язи плеча
-триголовий та лiктьовий м'язи плеча
-дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи i шкiру
над ними
?
Бiчний шкiрний нерв передплiччя є гiлкою:
-латерального пучка пiдключичної частини плечового
сплетення
-серединного нерва
+м'язово-шкiрного нерва
-променевого нерва
?
Бiчний шкiрний нерв передплiччя iннервує:
-шкiру задньої дiлянки передплiччя
-шкiру передньо-бiчної дiлянки плеча i передплiччя
-шкiру задньої дiлянки плеча i передплiччя
+шкiру передньо-бiчної дiлянки передплiччя
?
Дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи
iннервує:
-променевий нерв
+м'язово-шкiрний нерв
-серединний нерв
-лiктьовий нерв
?
Триголовий та лiктьовий м'язи iннервує:
-серединний нерв
-лiктьовий нерв

+променевий нерв
-м'язово-шкiрний нерв
?
Медiальний шкiрний нерв передплiччя є гiлкою:
+присереднього пучка пiдключичної частини плечового
сплетення
-серединного нерва
-променевого нерва
-м'язово-шкiрного нерва
?
Медiальний шкiрний нерв плеча є гiлкою:
+присереднього пучка пiдключичної частини плечового
сплетення
-серединного нерва
-променевого нерва
-м'язово-шкiрного нерва
?
На плечi серединний нерв лежить:
-в латеральнiй двоголовiй борознi
-в каналi променевого нерва
-пронизує дзьобоплечовий м'яз
+в медiальнiй двоголовiй борознi
?
Якi гiлки серединний нерв вiддає на кистi?
+спiльнi долоннi пальцевi нерви
-спiльнi тильнi пальцевi нерви
-тильну i долонну гiлки
-м'язовi i шкiрнi гiлки
?
Скiльки є власних долонних пальцевих нервiв вiд
серединного нерва?
-3
-5
+7
-10
?
Лiктьовий нерв починається:
+вiд присереднього пучка пiдключичної частини
плечового сплетення
-двома корiнцями з присереднього та бiчного пучкiв
пiдключичної частини плечового сплетення
-вiд бiчного пучка пiдключичної частини плечового
сплетення
-вiд заднього пучка пiдключичної частини плечового
сплетення
?
На плечi лiктьовий нерв лежить:
-в латеральнiй двоголовiй борознi
-в каналi променевого нерва
+в медiальнiй двоголовiй борознi
-пронизує дзьобоплечовий м'яз
?
На плечi лiктьовий нерв iннервує:
-триголовий та лiктьовий м'язи плеча
+проходить транзитно
-дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи i шкiру
над ними
-дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи
?
На якi гiлки подiляється лiктьовий нерв в нижнiй третинi
передплiччя?
+тильну i долонну
-поверхневу i глибоку

-передню та задню
-м'язову та шкiрну
?
Тильна гiлка лiктьового нерва iннервує:
+шкiру присередньої частини тила кистi i шкiру тильної
поверхнi V, IV i половини III пальця
-шкiру пiдвищення мiзинця та шкiру долонної поверхнi V
i половини IV пальця
-шкiру латеральної поверхнi тила кистi та тильної
поверхнi I, II i половини III пальця
-шкiру пiдвищення великого пальця, середини долонi i
шкiру долонної поверхнi I, II, III та половини IV пальця
?
Долонна поверхнева гiлка лiктьового нерва iннервує:
+шкiру пiдвищення мiзинця та шкiру долонної поверхнi V
i половини IV пальця
-шкiру присередньої частини тила кистi i шкiру тильної
поверхнi V, IV i половини III пальця
-шкiру латеральної поверхнi тила кистi та тильної
поверхнi I, II i половини III пальця
-шкiру пiдвищення великого пальця, середини долонi i
шкiру долонної поверхнi I, II, III та половини IV пальця
?
Променевий нерв починається:
+вiд заднього пучка пiдключичної частини плечового
сплетення
-двома корiнцями з присереднього та бiчного пучкiв
пiдключичної частини плечового сплетення
-вiд бiчного пучка пiдключичної частини плечового
сплетення
-вiд медiального пучка пiдключичної частини плечового
сплетення
?
На плечi променевий нерв лежить:
-в латеральнiй двоголовiй борознi
+в каналi променевого нерва
-пронизує дзьобоплечовий м'яз
-в медiальнiй двоголовiй борознi
?
На плечi променевий нерв iннервує:
+триголовий та лiктьовий м'язи плеча i шкiру над ними
-дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи i шкiру
над ними
-дзьобоплечовий, двоголовий та плечовий м'язи
-проходить транзитно
?
Переднi гiлки грудних нервiв отримали назву:
-заднi мiжкiстковi нерви
+мiжребровi нерви
-переднi мiжкiстковi нерви
-грудо-спиннi нерви
?
Мiжребровi нерви - це:
+переднi гiлки грудних спинномозкових нервiв
-заднi гiлки грудних спинномозкових нервiв
-короткi гiлки плечового сплетення
-довгi гiлки плечового сплетення
?
Мiжребровi нерви:
+проходять по нижньому краю ребра в борознi ребра
-проходять по верхньому краю ребра в борознi ребра
-проходять посерединi мiжребрового промiжку
-проходять по заднiй поверхнi ребра

?
Мiжребровi нерви мають такi волокна:
-тiльки руховi
-тiльки чутливi
-руховi, чутливi i парасимпатичнi
+руховi i чутливi
?
Чутливi волокна I - VI мiжребрових нервiв iннервують:
-шкiру грудної клiтки i плевру
-шкiру спини
+шкiру грудної клiтки
-шкiру грудної клiтки i живота
?
Чутливi волокна VII - XII мiжребрових нервiв iннервують:
+шкiру живота
-шкiру живота i очеревину
-шкiру сiдничної дiлянки
-шкiру живота i сiдничної дiлянки
?

Поперекове та крижове сплетення.
?
Поперекове сплетення утворено:
-заднiми гiлками LI - LIII i частиною задньої гiлки TXII та
LIV
+переднiми гiлками LI - LIII i частиною передньої гiлки
TXII та LIV
-переднiми гiлками LV та SI - SV i куприкового нерва та
частиною передньої гiлки LIV
-переднiми гiлками LI - LV та SI - SV i куприкового нерва
?
Крижове сплетення утворено:
+переднiми гiлками LV та SI - SV i куприкового нерва та
частиною передньої гiлки LIV
-заднiми гiлками LI - LIII i частиною задньої гiлки TXII та
LIV
-переднiми гiлками LI - LV та SI - SV i куприкового нерва
-переднiми гiлками LI - SIII i частиною передньої гiлки TXII
та SIV
?
Поперекове сплетення розташоване:
-позаду поперечних вiдросткiв поперекових хребцiв
-в товщi поперечного м'язу живота
+в товщi i позаду великого поперекового м'язу
-в товщi квадратного м'язу попереку
?
Назвiть гiлки поперекового сплетення, що виходять з-пiд
латерального краю великого поперекового м'яза:
+клубово-пiдчеревний, клубово-пахвинний i стегновий
нерви та бiчний шкiрний нерв стегна
-статево-стегновий та стегновий нерви
-затульний та статево-стегновий нерви
-бiчний шкiрний нерв стегна, стегновий та затульний
нерви
?
Назвiть гiлки поперекового сплетення, що виходять з-пiд
медiального краю великого поперекового м'яза:
-статево-стегновий i стегновий нерви та бiчний шкiрний
нерв стегна
-затульний та статево-стегновий нерви
-клубово-пiдчеревний, клубово-пахвинний та стегновий
нерви
+затульний нерв
?

Назвiть гiлки поперекового сплетення, що виходять з
товщi великого поперекового м'яза:
-затульний та статево-стегновий нерви
+статево-стегновий нерв
-клубово-пiдчеревний, клубово-пахвинний та стегновий
нерви
-затульний нерв та бiчний шкiрний нерв стегна
?
Стегновий нерв:
-виходить на стегно через судинну затоку
-заходить в стегновий канал
+виходить на стегно через м'язову затоку
-заходить в затульний канал
?
Стегновий нерв - це гiлка:
+поперекового сплетення
-крижового сплетення
-сiдничого нерва
-затульного нерва
?
Клубово-пiдчеревний нерв - це гiлка:
-крижового сплетення
-сiдничого нерва
-стегнового нерва
+поперекового сплетення
?
Клубово-пахвинний нерв - це гiлка:
-крижового сплетення
+поперекового сплетення
-сiдничого нерва
-стегнового нерва
?
Статево-стегновий нерв - це гiлка:
-крижового сплетення
-сiдничого нерва
-стегнового нерва
+поперекового сплетення
?
Затульний нерв - це гiлка:
-крижового сплетення
-сiдничого нерва
+поперекового сплетення
-стегнового нерва
?
Руховi гiлки стегнового нерва iннервують:
+чотириголовий, кравецький i гребiнний м'язи стегна
-великий i малий поперековi м'язи, великий, довгий та
короткий привiднi м'язи
-квадратний м'яз попереку, поперечний та прямий м'язи
живота, гребiнний, тонкий та зовнiшнiй затульний м'язи
-великий, довгий та короткий привiднi м'язи, гребiнний,
тонкий та зовнiшнiй затульний м'язи
?
Чутливi гiлки стегнового нерва iннервують:
+шкiру передньо-присередньої поверхнi стегна
-шкiру пiдчеревної дiлянки та верхньо-медiальної
частини стегна
-капсулу кульшового суглоба, шкiру пiдчеревної дiлянки
та передньої поверхнi стегна
-капсулу кульшового суглоба та шкiру присередньої
поверхнi стегна
?
Через судинну затоку проходить такий нерв:

+стегнова гiлка статево-стегнового нерва
-статева гiлка статево-стегнового нерва
-клубово-пахвинний нерв
-стегновий нерв
?
Через привiдний канал проходить такий нерв:
-затульний нерв
-стегновий нерв
-стегнова гiлка статево-стегнового нерва
+пiдшкiрний нерв
?
Назвiть короткi гiлки крижового сплетення:
+м'язовi гiлки, верхнiй i нижнiй сiдничнi нерви та
соромiтний нерв
-заднiй шкiрний нерв стегна та сiдничий нерв
-м'язовi гiлки, верхнiй i нижнiй сiдничнi нерви та
стегновий нерв
-латеральний шкiрний нерв стегна, верхнiй i нижнiй
сiдничнi нерви та соромiтний нерв
?
Назвiть довгi гiлки крижового сплетення:
+заднiй шкiрний нерв стегна та сiдничий нерв
-м'язовi гiлки, верхнiй i нижнiй сiдничнi нерви та
стегновий нерв
-латеральний шкiрний нерв стегна, верхнiй i нижнiй
сiдничнi нерви та соромiтний нерв
-м'язовi гiлки, верхнiй i нижнiй сiдничнi нерви та
соромiтний нерв
?
Нижнiй сiдничний нерв - це гiлка:
-поперекового сплетення
-сiдничого нерва
+крижового сплетення
-стегнового нерва
?
Верхнiй сiдничний нерв - це гiлка:
-поперекового сплетення
-сiдничого нерва
-стегнового нерва
+крижового сплетення
?
Соромiтний нерв - це гiлка:
+крижового сплетення
-поперекового сплетення
-сiдничого нерва
-стегнового нерва
?
Заднiй шкiрний нерв стегна - це гiлка:
-поперекового сплетення
-сiдничого нерва
+крижового сплетення
-стегнового нерва
?
Сiдничий нерв - це гiлка:
+крижового сплетення
-поперекового сплетення
-сiдничого нерва
-стегнового нерва
?
На якi кiнцевi гiлки подiляється сiдничий нерв?
+великогомiлковий та загальний малогомiлковий нерви
-великогомiлковий та поверхневий малогомiлковий
нерви

-великогомiлковий та глибокий малогомiлковий нерви
-поверхневий та глибокий малогомiлковi нерви
?
Великогомiлковий нерв - це гiлка:
-поперекового сплетення
+сiдничого нерва
-стегнового нерва
-крижового сплетення
?
Через гомiлково-пiдколiнний канал проходить такий
нерв:
-загальний малогомiлковий нерв
-стегновий нерв
-поверхневий малогомiлковий нерв
+великогомiлковий нерв
?
Назвiть кiнцевi гiлки великогомiлкового нерва:
+присереднiй та бiчний пiдошвовi нерви
-поверхневий та глибокий малогомiлковi нерви
-присереднiй i промiжний дорсальнi шкiрнi нерви стопи
-присереднiй та бiчний шкiрнi нерви литки
?
Присереднiй та бiчний пiдошвовi нерви є гiлками:
-загального малогомiлкового нерва
+великогомiлкового нерва
-поверхневого малогомiлкового нерва
-литкового нерва
?
Присереднiй шкiрний нерв литки є гiлкою:
-загального малогомiлкового нерва
-поверхневого малогомiлкового нерва
-пiдшкiрного нерва
+великогомiлкового нерва
?
Бiчний шкiрний нерв литки є гiлкою:
-поверхневого малогомiлкового нерва
-пiдшкiрного нерва
+загального малогомiлкового нерва
-великогомiлкового нерва
?
Литковий нерв утворений:
+з'єднанням присереднього i бiчного шкiрних нервiв
литки
-з'єднанням поверхневого i глибокого малогомiлкових
нервiв
-з'єднанням присереднього шкiрного нерва литки i
пiдшкiрного нерва
-з'єднанням бiчного шкiрного нерва литки i пiдшкiрного
нерва
?
Через верхнiй м'язово-малогомiлковий канал проходить
такий нерв:
-загальний малогомiлковий нерв
-глибокий малогомiлковий нерв
-великогомiлковий нерв
+поверхневий малогомiлковий нерв
?

Вегетативна нервова система:
парасимпатичний та симпатичний
відділи. Вегетативні сплетення.
?
З яких вiддiлiв складається вегетативна нервова система?

-кранiального та крижового
+симпатичного та парасимпатичного
-симпатичного та соматичного
-парасимпатичного та спинномозкового
?
Вегетативна нервова система подiляється на:
-кранiальний вiддiл та крижовий
+центральнi вiддiли та периферiйнi
-симпатичний та соматичний вiддiли
-руховий та чутливий вiддiли
?
Якi вiддiли мають парасимпатичнi центри вегетативної
нервової системи?
-кранiальний та поперековий вiддiли
-кранiальний та грудний вiддiли
+кранiальний та крижовий вiддiли
-каудальний та спинномозковий вiддiли
?
Назвiть ядра кранiального вiддiлу парасимпатичних
центрiв вегетативної нервової системи:
+додаткове ядро околорухового нерва, дорсальне ядро
блукаючого нерва, верхнє та нижнє слиновидiльнi ядра
лицевого та язико-глоткового нервiв
-вестибулярнi ядра присiнково-завиткового нерва та
дорсальне ядро блукаючого нерва
-базальнi ядра пiвкуль великого мозку та додаткове ядро
околорухового нерва
-ядра сiтчатої формацiї головного мозку
?
Крижовий вiддiл парасимпатичних центрiв вегетативної
нервової системи представлений:
+парасимпатичними крижовими ядрами спинного мозку,
якi розташованi мiж переднiми i заднiми стовпами на
рiвнi SII - SIV
-парасимпатичними крижовими ядрами спинного мозку,
якi розташованi в бiчних стовпах на рiвнi SII - SIV
-парасимпатичними крижовими ядрами спинного мозку,
якi розташованi в бiчних стовпах на рiвнi СVIII - LII
-парасимпатичними крижовими ядрами спинного мозку,
якi розташованi в заднiх стовпах на рiвнi SI - SV
?
До периферiйних вiддiлiв парасимпатичної нервової
системи вiдносяться:
+передвузловi нервовi волокна, парасимпатичнi вузли та
пiслявузловi нервовi волокна
-прихребтовi та передхребтовi вузли, передвузловi та
пiслявузловi нервовi волокна
-парасимпатичнi крижовi ядра спинного мозку, якi
розташованi мiж переднiми i заднiми стовпами на рiвнi
SII - SIV
-додаткове ядро околорухового нерва, дорсальне ядро
блукаючого нерва, верхнє та нижнє слиновидiльнi ядра
лицевого та язико-глоткового нервiв
?
До парасимпатичних вузлiв вiдносяться:
-прихребтовi вузли
-передхребтовi вузли
+кiнцевi - позаорганнi та iнтрамуральнi вузли
-спинномозковi вузли
?
Назвiть позаорганнi парасимпатичнi вузли:
+вiйковий, крило-пiднебiнний, вушний,
пiднижньощелепний та пiд'язиковий

-прихребтовi
-передхребтовi
-спинномозковi та вузли черепних нервiв
?
Преганглiонарнi парасимпатичнi волокна утворенi:
+аксонами парасимпатичних ядер головного i спинного
мозку
-аксонами позаорганних або iнтрамуральних
парасимпатичних вузлiв
-аксонами спинномозкових вузлiв i вузлiв черепних
нервiв
-аксонами прихребтових та передхребтових вузлiв
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна утворенi:
-аксонами спинномозкових вузлiв i вузлiв черепних
нервiв
-аксонами прихребтових та передхребтових вузлiв
-аксонами парасимпатичних ядер головного i спинного
мозку
+аксонами позаорганних або iнтрамуральних
парасимпатичних вузлiв
?
Назвiть парасимпатичне ядро X пари черепних нервiв та
мiсце його розташування:
-верхнє слиновидiльне ядро в покривi мосту
-ядро одинокого шляху в довгастому мозку
+дорсальне ядро в трикутнику блукаючого нерва
довгастого мозку
-нижнє слиновидiльне ядро в довгастому мозку
?
Назвiть парасимпатичне ядро язико-глоткового нерва та
мiсце його розташування:
-верхнє слиновидiльне ядро в покривi мосту
-головне ядро в покривi мосту
-ядро одинокого шляху в довгастому мозку
+нижнє слиновидiльне ядро в довгастому мозку
?
Назвiть парасимпатичне ядро VII пари черепних нервiв та
мiсце його розташування:
+верхнє слиновидiльне ядро в покривi мосту
-нижнє слиновидiльне ядро в довгастому мозку
-головне ядро в покривi мосту
-ядро одинокого шляху в довгастому мозку
?
Назвiть парасимпатичне ядро III пари черепних нервiв та
мiсце його розташування:
-нижнє слиновидiльне ядро в довгастому мозку
-дорсальне ядро в довгастому мозку
+додаткове ядро в середньому мозку
-верхнє слиновидiльне ядро в покривi мосту
?
Назвiть парасимпатичнi вузли VII пари черепних нервiв:
+крило-пiднебiнний, пiднижньощелепний та
пiд'язиковий вузли
-Гассерiв та вiйчастий вузли
-вушний вузол
-колiнцевий та трiйчастий вузли
?
Назвiть парасимпатичний вузол III пари черепних нервiв:
-вушний
+вiйчастий
-трiйчастий
-крило-пiднебiнний

?
Волокна якого нерва закiнчуються синапсом в крилопiднебiнному вузлi?
+великого кам'янистого нерва
-глибокого кам'янистого нерва
-малого кам'янистого нерва
-барабанного нерва
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд крилопiднебiнного вузла голови iннервують:
-м'яз-розширювач зiницi та вiйковий м'яз
-сльозову та привушну слинну залози
-пiднижньощелепну слинну залозу та слизову оболонку
порожнини носа i рота
+сльозову залозу, слизовi залози порожнини носа та малi
слиннi залози порожнини рота
?
Вiд крило-пiднебiнного вузла голови за складом волокон
вiдходять такi гiлки:
+чутливi - вiд верхньощелепного нерва, постганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд великого кам'янистого нерва та
постганглiонарнi симпатичнi - вiд глибокого кам'янистого
нерва
-руховi - вiд нижньощелепного нерва та преганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд великого кам'янистого нерва
-чутливi - вiд верхньощелепного нерва, преганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд великого кам'янистого нерва та
преганглiонарнi симпатичнi - вiд глибокого кам'янистого
нерва
-руховi - вiд нижньощелепного нерва, чутливi - вiд
верхньощелепного нерва, постганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд великого кам'янистого нерва та
постганглiонарнi симпатичнi - вiд глибокого кам'янистого
нерва
?
Назвiть гiлки вiд крило-пiднебiнного вузла голови:
-скроневi, виличнi, щiчнi, крайова нижньощелепна та
шийна гiлки
-переднi носовi гiлки, великий та малi пiднебiннi нерви,
сполучна гiлка з пiдочноямковим нервом
-сльозовий та стремiнцевий нерви, великий та малi
пiднебiннi нерви
+заднi носовi гiлки, великий та малi пiднебiннi нерви,
сполучна гiлка з виличним нервом
?
Вiд пiднижньощелепного вузла голови за складом
волокон вiдходять такi гiлки:
+чутливi - вiд язикового нерва, постганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд барабанної струни та
постганглiонарнi симпатичнi - вiд зовнiшнього сонного
сплетення
-руховi - вiд нижньощелепного нерва та преганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд барабанної струни
-чутливi - вiд верхньощелепного нерва, преганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд барабанної струни та
преганглiонарнi симпатичнi - вiд глибокого кам'янистого
нерва
-руховi - вiд нижньощелепного нерва, чутливi - вiд
верхньощелепного нерва, постганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд барабанної струни та
постганглiонарнi симпатичнi - вiд зовнiшнього сонного
сплетення
?

Вiд пiд'язикового вузла голови за складом волокон
вiдходять такi гiлки:
+чутливi - вiд язикового нерва, постганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд барабанної струни та
постганглiонарнi симпатичнi - вiд зовнiшнього сонного
сплетення
-руховi - вiд нижньощелепного нерва та преганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд барабанної струни
-чутливi - вiд верхньощелепного нерва, преганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд барабанної струни та
преганглiонарнi симпатичнi - вiд глибокого кам'янистого
нерва
-руховi - вiд нижньощелепного нерва, чутливi - вiд
верхньощелепного нерва, постганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд барабанної струни та
постганглiонарнi симпатичнi - вiд зовнiшнього сонного
сплетення
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд
пiднижньощелепного вузла голови iннервують:
-сльозову та привушну слинну залози
-пiднижньощелепну слинну залозу та слизову оболонку
порожнини носа i рота
+пiднижньощелепну слинну залозу
-слизовi залози порожнини носа та малi слиннi залози
порожнини рота
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд
пiд'язикового вузла голови iннервують:
-сльозову та привушну слинну залози
+пiд'язикову слинну залозу
-слизовi залози порожнини носа та малi слиннi залози
порожнини рота
-пiднижньощелепну слинну залозу
?
Вушний вузол голови розташований:
-в крило-пiднебiннiй ямцi черепа
-пiд рваним отвором основи черепа
-бiля привушної слинної залози
+пiд овальним отвором основи черепа
?
Вiд вушного вузла голови за складом волокон вiдходять
такi гiлки:
+чутливi - вiд нижньощелепного нерва, постганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд малого кам'янистого нерва та
постганглiонарнi симпатичнi - вiд зовнiшнього сонного
сплетення
-чутливi - вiд нижньощелепного нерва, преганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд малого кам'янистого нерва та
преганглiонарнi симпатичнi - вiд глибокого кам'янистого
нерва
-руховi - вiд нижньощелепного нерва, чутливi - вiд
верхньощелепного нерва, постганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд малого кам'янистого нерва та
постганглiонарнi симпатичнi - вiд зовнiшнього сонного
сплетення
-чутливi - вiд язикового нерва, постганглiонарнi
парасимпатичнi - вiд барабанної струни та
постганглiонарнi симпатичнi - вiд зовнiшнього сонного
сплетення
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд вушного
вузла голови iннервують:

-сльозову та привушну слинну залози
-пiднижньощелепну та пiд'язикову слиннi залози
+привушну слинну залозу
-сльозову залозу, слизовi залози порожнини носа та малi
слиннi залози порожнини рота
?
Назвiть парасимпатичнi вузли язико-глоткового нерва:
-крило-пiднебiнний
-iнтрамуральнi
-верхнiй та нижнiй
+вушний
?
Назвiть парасимпатичнi вузли голови, що зв'язанi з
першою гiлкою V пари:
+вiйковий
-вушний, пiднижньощелепний та пiд'язиковий
-крило-пiднебiнний
-вiйковий, крило-пiднебiнний та пiд'язиковий
?
Назвiть парасимпатичнi вузли голови, що зв'язанi з
другою гiлкою V пари:
-вушний, пiднижньощелепний та пiд'язиковий
-вiйковий, крило-пiднебiнний та пiд'язиковий
-вiйковий
+крило-пiднебiнний
?
Назвiть парасимпатичнi вузли голови, що зв'язанi з
третьою гiлкою V пари:
+вушний, пiднижньощелепний та пiд'язиковий
-вiйковий, крило-пiднебiнний та пiд'язиковий
-вiйковий
-крило-пiднебiнний
?
Якi корiнцi пiдходять до парасимпатичних вузлiв голови?
+чутливi, преганглiонарнi парасимпатичнi та
постганглiонарнi симпатичнi
-руховi, преганглiонарнi парасимпатичнi та
постганглiонарнi симпатичнi
-чутливi, руховi та преганглiонарнi парасимпатичнi
-чутливi, руховi, преганглiонарнi симпатичнi та
преганглiонарнi парасимпатичнi
?
Вiйковий вузол голови:
+парасимпатичний, розташований в орбiтi латерально
вiд зорового нерва
-парасимпатичний, розташований в крило-пiднебiннiй
ямцi черепа
-парасимпатичний, розташований пiд овальним отвором
основи черепа
-чутливий, розташований в орбiтi латерально вiд
зорового нерва
?
Крило-пiднебiнний вузол голови:
-чутливий, розташований в крило-пiднебiннiй ямцi
черепа
-парасимпатичний, розташований пiд овальним отвором
основи черепа
+парасимпатичний, розташований в крило-пiднебiннiй
ямцi черепа
-чутливий, розташований в орбiтi латерально вiд
зорового нерва
?
Вушний вузол голови:

+парасимпатичний, розташований пiд овальним отвором
основи черепа
-чутливий, розташований в крило-пiднебiннiй ямцi
черепа
-чутливий, розташований пiд овальним отвором основи
черепа
-парасимпатичний, розташований в крило-пiднебiннiй
ямцi черепа
?
Пiднижньощелепний вузол голови:
-чутливий, розташований в крило-пiднебiннiй ямцi
черепа
-чутливий, розташований бiля пiднижньощелепної
слинної залози
+парасимпатичний, розташований бiля
пiднижньощелепної слинної залози
-парасимпатичний, розташований пiд овальним отвором
основи черепа
?
Пiд'язиковий вузол голови:
+парасимпатичний, розташований бiля пiд'язикової
слинної залози
-чутливий, розташований в крило-пiднебiннiй ямцi
черепа
-чутливий, розташований бiля пiд'язикової слинної
залози
-парасимпатичний, розташований пiд овальним отвором
основи черепа
?
Якi корiнцi пiдходять до вiйкового вузла голови i
закiнчуються синапсом на його клiтинах?
+парасимпатичнi преганглiонарнi вiд ядра Якубовича III
пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-парасимпатичнi постганглiонарнi вiд ядра Якубовича III
пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд нижнього
слиновидiльного ядра IX пари черепних нервiв
?
Якi корiнцi пiдходять до крило-пiднебiнного вузла голови
i закiнчуються синапсом на його клiтинах?
+парасимпатичнi преганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-парасимпатичнi постганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд нижнього
слиновидiльного ядра IX пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд ядра Якубовича III
пари черепних нервiв
?
Якi корiнцi пiдходять до вушного вузла голови i
закiнчуються синапсом на його клiтинах?
-парасимпатичнi постганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-парасимпатичнi постганглiонарнi вiд нижнього
слиновидiльного ядра IX пари черепних нервiв
+парасимпатичнi преганглiонарнi вiд нижнього
слиновидiльного ядра IX пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
?

Якi корiнцi пiдходять до пiднижньощелепного вузла
голови i закiнчуються синапсом на його клiтинах?
+парасимпатичнi преганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-парасимпатичнi постганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд нижнього
слиновидiльного ядра IX пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд ядра Якубовича III
пари черепних нервiв
?
Якi корiнцi пiдходять до пiд'язикового вузла голови i
закiнчуються синапсом на його клiтинах?
-парасимпатичнi постганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд нижнього
слиновидiльного ядра IX пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi вiд ядра Якубовича III
пари черепних нервiв
+парасимпатичнi преганглiонарнi вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
?
Якi корiнцi проходять транзитно через вiйковий вузол?
+чутливi волокна вiд носовiйкового нерва та симпатичнi
постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього сонного
сплетення
-чутливi волокна вiд верхньощелепного нерва та
симпатичнi постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього
сонного сплетення
-парасимпатичнi постганглiонарнi волокна вiд ядра
Якубовича III пари черепних нервiв
-парасимпатичнi преганглiонарнi волокна вiд ядра
Якубовича III пари черепних нервiв
?
Якi корiнцi проходять транзитно через крило-пiднебiнний
вузол?
-парасимпатичнi постганглiонарнi волокна вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-парасимпатичнi постганглiонарнi волокна вiд ядра
Якубовича III пари черепних нервiв
+чутливi волокна вiд верхньощелепного нерва та
симпатичнi постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього
сонного сплетення
-чутливi волокна вiд носовiйкового нерва та симпатичнi
постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього сонного
сплетення
?
Якi корiнцi проходять транзитно через вушний вузол?
+чутливi волокна вiд вушно-скроневого нерва та
симпатичнi постганглiонарнi волокна вiд зовнiшнього
сонного сплетення
-парасимпатичнi постганглiонарнi волокна вiд нижнього
слиновидiльного ядра IX пари черепних нервiв
-чутливi волокна вiд носовiйкового нерва та симпатичнi
постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього сонного
сплетення
-чутливi волокна вiд верхньощелепного нерва та
симпатичнi постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього
сонного сплетення
?
Якi корiнцi проходять транзитно через
пiднижньощелепний вузол?

-парасимпатичнi постганглiонарнi волокна вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
+чутливi волокна вiд язикового нерва та симпатичнi
постганглiонарнi волокна вiд зовнiшнього сонного
сплетення
-чутливi волокна вiд носовiйкового нерва та симпатичнi
постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього сонного
сплетення
-чутливi волокна вiд верхньощелепного нерва та
симпатичнi постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього
сонного сплетення
?
Якi корiнцi проходять транзитно через пiд'язиковий
вузол?
+чутливi волокна вiд язикового нерва та симпатичнi
постганглiонарнi волокна вiд зовнiшнього сонного
сплетення
-парасимпатичнi постганглiонарнi волокна вiд верхнього
слиновидiльного ядра VII пари черепних нервiв
-чутливi волокна вiд носовiйкового нерва та симпатичнi
постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього сонного
сплетення
-чутливi волокна вiд верхньощелепного нерва та
симпатичнi постганглiонарнi волокна вiд внутрiшнього
сонного сплетення
?
Вiд вiйкового вузла голови за складом волокон вiдходять
такi гiлки:
-змiшанi - руховi та преганглiонарнi парасимпатичнi
-змiшанi - чутливi, преганглiонарнi парасимпатичнi та
преганглiонарнi симпатичнi
+змiшанi - чутливi, постганглiонарнi парасимпатичнi та
постганглiонарнi симпатичнi
-змiшанi - руховi, чутливi, постганглiонарнi
парасимпатичнi та постганглiонарнi симпатичнi
?
Вiд крило-пiднебiнного вузла голови за складом волокон
вiдходять такi гiлки:
-змiшанi - руховi та преганглiонарнi парасимпатичнi
-змiшанi - чутливi, преганглiонарнi парасимпатичнi та
преганглiонарнi симпатичнi
+змiшанi - чутливi, постганглiонарнi парасимпатичнi та
постганглiонарнi симпатичнi
-змiшанi - руховi, чутливi, постганглiонарнi
парасимпатичнi та постганглiонарнi симпатичнi
?
Вiд вушного вузла голови за складом волокон вiдходять
такi гiлки:
+змiшанi - чутливi, постганглiонарнi парасимпатичнi та
постганглiонарнi симпатичнi
-змiшанi - руховi та преганглiонарнi парасимпатичнi
-змiшанi - чутливi, преганглiонарнi парасимпатичнi та
преганглiонарнi симпатичнi
-змiшанi - руховi, чутливi, постганглiонарнi
парасимпатичнi та постганглiонарнi симпатичнi
?
Вiд пiднижньощелепного вузла голови за складом
волокон вiдходять такi гiлки:
+змiшанi - чутливi, постганглiонарнi парасимпатичнi та
постганглiонарнi симпатичнi
-змiшанi - руховi та преганглiонарнi парасимпатичнi
-змiшанi - чутливi, преганглiонарнi парасимпатичнi та
преганглiонарнi симпатичнi

-змiшанi - руховi, чутливi, постганглiонарнi
парасимпатичнi та постганглiонарнi симпатичнi
?
Вiд пiд'язикового вузла голови за складом волокон
вiдходять такi гiлки:
+змiшанi - чутливi, постганглiонарнi парасимпатичнi та
постганглiонарнi симпатичнi
-змiшанi - руховi та преганглiонарнi парасимпатичнi
-змiшанi - чутливi, преганглiонарнi парасимпатичнi та
преганглiонарнi симпатичнi
-змiшанi - руховi, чутливi, постганглiонарнi
парасимпатичнi та постганглiонарнi симпатичнi
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд вiйкового
вузла голови iннервують:
-м'яз-розширювач зiницi та вiйковий м'яз
-прямi м'язи очного яблука
+м'яз-звужувач зiницi та вiйковий м'яз
-фiброзну та судинну оболонки очного яблука
?
Постганглiонарнi симпатичнi волокна, що пройшли
транзитно через вiйковий вузол голови, iннервують:
-прямi м'язи очного яблука
-вiйковий м'яз
-м'яз-звужувач зiницi та вiйковий м'яз
+м'яз-розширювач зiницi
?
Чутливi волокна вiд вiйкового вузла голови iннервують:
+фiброзну та судинну оболонки очного яблука
-прямi м'язи очного яблука
-м'яз-звужувач зiницi та вiйковий м'яз
-м'яз-розширювач зiницi
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд крилопiднебiнного вузла голови iннервують:
-м'яз-розширювач зiницi та вiйковий м'яз
-сльозову та привушну слинну залози
+сльозову залозу, слизовi залози порожнини носа та малi
слиннi залози порожнини рота
-пiднижньощелепну слинну залозу та слизову оболонку
порожнини носа i рота
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд вушного
вузла голови iннервують:
+привушну слинну залозу
-сльозову залозу та м'яз-розширювач зiницi
-пiднижньощелепну слинну залозу та слизову оболонку
порожнини носа i рота
-сльозову залозу, слизовi залози порожнини носа та малi
слиннi залози порожнини рота
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд
пiднижньощелепного вузла голови iннервують:
+пiднижньощелепну слинну залозу
-привушну слинну залозу
-слизову оболонку порожнини носа i рота
-сльозову залозу, слизовi залози порожнини носа та малi
слиннi залози порожнини рота
?
Постганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд
пiд'язикового вузла голови iннервують:
+пiд'язикову слинну залозу
-привушну слинну залозу

-слизову оболонку порожнини носа i рота
-сльозову залозу, слизовi залози порожнини носа та малi
слиннi залози порожнини рота
?
Вiд дорсального ядра блукаючого нерва вiдходять:
-постганглiонарнi парасимпатичнi волокна
-чутливi волокна
+преганглiонарнi парасимпатичнi волокна
-руховi волокна
?
Вiд дорсального ядра блукаючого нерва преганглiонарнi
парасимпатичнi волокна прямують у складi його гiлок до
всiх внутрiшнiх органiв, ОКРIМ:
+сигмоподiбної i прямої кишки та всiх органiв малого тазу
-всiх вiддiлiв товстої кишки
-всiх органiв сечостатевої системи
-шлунка та тонкої кишки
?
Преганглiонарнi парасимпатичнi волокна, що прямують у
складi гiлок блукаючого нерва, перериваються:
+в iнтрамуральних вузлах
-в передхребтових вузлах
-в прихребтових вузлах
-в позаорганних вузлах
?
Аксони крижових парасимпатичних ядер спинного мозку
виходять:
+в складi переднього корiнця через передньо-бiчну
борозну
-в складi заднього корiнця через задньо-бiчну борозну
-через передню серединну щiлину
-через задню серединну борозну
?
Преганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд крижових
парасимпатичних ядер перериваються:
-в передхребтових вузлах
+в iнтрамуральних вузлах
-в прихребтових вузлах
-в позаорганних вузлах
?
Преганглiонарнi парасимпатичнi волокна вiд крижових
парасимпатичних ядер отримали назву:
+тазовi нутрощевi нерви
-крижовi нутрощевi нерви
-поперековi нутрощевi нерви
-великi та малi нутрощевi нерви
?
Тазовi нутрощевi нерви перериваються:
-в передхребтових вузлах
-в прихребтових вузлах
-в позаорганних вузлах
+в iнтрамуральних вузлах
?
Якими ядрами представленi симпатичнi центри
вегетативної нервової системи?
+бiчно-промiжними ядрами спинного мозку, якi
розташованi в бiчних стовпах на рiвнi СVIII - LII
-додатковим ядром околорухового нерва, дорсальним
ядром блукаючого нерва, верхнiм та нижнiм
слиновидiльними ядрами лицевого та язико-глоткового
нервiв
-базальними ядрами пiвкуль великого мозку та ядрами
сiтчатої формацiї головного мозку

-крижовими ядрами спинного мозку, якi розташованi мiж
переднiми i заднiми стовпами на рiвнi SII - SIV
?
До периферiйних вiддiлiв симпатичної нервової системи
вiдносяться:
+передвузловi нервовi волокна, прихребтовi та
передхребтовi вузли i пiслявузловi нервовi волокна,
вегетативнi сплетення грудної i черевної порожнин
-бiчно-промiжнi ядра спинного мозку, якi розташованi в
бiчних стовпах на рiвнi СVIII - LII
-передвузловi нервовi волокна, кiнцевi вузли та
пiслявузловi нервовi волокна
-додаткове ядро околорухового нерва, дорсальне ядро
блукаючого нерва, верхнє та нижнє слиновидiльнi ядра
лицевого та язико- глоткового нервiв
?
Паравертебральнi симпатичнi вузли:
+утворюють правий i лiвий симпатичнi стовбури
-входять до складу вегетативних сплетень грудної та
черевної порожнин
-є кiнцевими вузлами - позаорганними або
iнтрамуральними
-є другими нейронами вегетативної рефлекторної дуги
?
У симпатичному стовбурi розрiзняють такi вiддiли:
-шийний, грудний та черевний
-грудний, черевний та тазовий
+шийний, грудний, поперековий i крижовий
-шийний, поперековий та куприковий
?
Симпатичний стовбур:
+парний, правий i лiвий сходяться попереду вiд куприка I
закiнчуються непарним вузлом
-непарний, попереду вiд куприка закiнчується
куприковим вузлом
-парний, правий i лiвий сходяться попереду вiд LII i
закiнчуються непарним вузлом
-непарний, попереду вiд основи крижової кiстки
закiнчується непарним вузлом
?
До яких вузлiв симпатичного стовбура пiдходять
преганглiонарнi симпатичнi волокна у складi бiлих
сполучних гiлок?
-до верхнього i середнього шийного, нижнiх
поперекових, крижових i куприкового вузлiв
-до грудних i поперекових вузлiв
-до поперекових, крижових i куприкового вузлiв
+до нижнього шийного, всiх грудних i двох верхнiх
поперекових вузлiв
?
До яких вузлiв симпатичного стовбура пiдходять
преганглiонарнi симпатичнi волокна у складi
мiжвузлових гiлок?
+до верхнього i середнього шийного, нижнiх
поперекових, крижових i куприкового вузлiв
-до шийних i грудних вузлiв
-до грудних i поперекових вузлiв
-до нижнього шийного, всiх грудних i двох верхнiх
поперекових вузлiв
?
Скiльки вузлiв має шийний вiддiл симпатичного
стовбура?
-3-5

-10-12
+3
-4
?
Скiльки вузлiв має грудний вiддiл симпатичного
стовбура?
-3-5
-3
-4
+10-12
?
Скiльки вузлiв має поперековий вiддiл симпатичного
стовбура?
-3
-10-12
+3-5
-4
?
Скiльки вузлiв має крижовий вiддiл симпатичного
стовбура?
+4
-3-5
-10-12
-3
?
Якi гiлки вiдходять вiд усiх вузлiв симпатичного стовбура?
-бiлi сполучнi та вiсцеральнi гiлки
+сiрi сполучнi та вiсцеральнi гiлки
-сiрi та бiлi сполучнi гiлки
-мiжвузловi та вiсцеральнi гiлки
?
Сiрi сполучнi гiлки - це:
+постганглiонарнi симпатичнi волокна, вiдходять вiд усiх
вузлiв симпатичного стовбура i приєднуються до
розташованого поруч спинномозкового нерва,
забезпечуючи трофiку скелетних м'язiв i шкiри
-преганглiонарнi симпатичнi волокна, пiдходять до
розташованого поруч спинномозкового нерва,
забезпечуючи трофiку скелетних м'язiв i шкiри
-преганглiонарнi симпатичнi волокна, що утворенi
аксонами бiчно-промiжного ядра бiчних стовпiв спинного
мозку на рiвнi СVIII - LII i пiдходять до нижнього шийного,
всiх грудних i двох верхнiх поперекових вузлiв
-постганглiонарнi симпатичнi волокна, пiдходять до
верхнього i середнього шийного, нижнiх поперекових,
крижових i куприкового вузлiв
?
Бiлi сполучнi гiлки - це:
+преганглiонарнi симпатичнi волокна, що утворенi
аксонами бiчно-промiжного ядра бiчних стовпiв спинного
мозку на рiвнi СVIII - LII i пiдходять до нижнього шийного,
всiх грудних i двох верхнiх поперекових вузлiв
-преганглiонарнi симпатичнi волокна, пiдходять до
розташованого поруч спинномозкового нерва,
забезпечуючи трофiку скелетних м'язiв i шкiри
-постганглiонарнi симпатичнi волокна, пiдходять до
верхнього i середнього шийного, нижнiх поперекових,
крижових i куприкового вузлiв
-постганглiонарнi симпатичнi волокна, вiдходять вiд усiх
вузлiв симпатичного стовбура i приєднуються до
розташованого поруч спинномозкового нерва,
забезпечуючи трофiку скелетних м'язiв i шкiри
?

Яку назву мають вузли шийного вiддiлу симпатичного
стовбура?
-латеральний, медiальний та промiжний
-переднiй, заднiй та серединний
+верхнiй, середнiй та нижнiй
-правий, лiвий та серединний
?
Верхнiй шийний вузол симпатичного стовбура
розташований:
-попереду вiд тiл II-III шийних хребцiв
-позаду вiд поперечних вiдросткiв II-III шийних хребцiв
-попереду вiд атланта
+попереду вiд поперечних вiдросткiв II-III шийних хребцiв
?
Вiд верхнього шийного вузла симпатичного стовбура
вiдходять такi гiлки:
+сiрi сполучнi, внутрiшнiй та зовнiшнiй соннi нерви,
яремний нерв, гортанно-глотковi та верхнiй шийний
серцевий нерви
-бiлi сполучнi, внутрiшнiй та зовнiшнiй соннi нерви,
яремний нерв, гортанно-глотковi та верхнiй шийний
серцевий нерви
-сiрi сполучнi, загальний сонний нерв, нижнiй
щитоподiбний та середнiй шийний серцевий нерви
-сiрi сполучнi, пiдключичнi гiлки, хребтовий та нижнiй
шийний серцевий нерви
?
Вiд нижнього шийного вузла симпатичного стовбура
вiдходять такi гiлки:
+сiрi сполучнi, пiдключичнi гiлки, хребтовий та нижнiй
шийний серцевий нерви
-бiлi сполучнi, загальний сонний нерв, нижнiй
щитоподiбний та середнiй шийний серцевий нерви
-бiлi сполучнi, пiдключичнi гiлки, хребтовий та нижнiй
шийний серцевий нерви
-сiрi сполучнi, загальний сонний нерв, нижнiй
щитоподiбний та середнiй шийний серцевий нерви
?
Зiрчастий вузол утворений:
+з'єднанням нижнього шийного вузла з I грудним вузлом
симпатичного стовбура
-з'єднанням середнього i нижнього шийних вузлiв
симпатичного стовбура
-з'єднанням верхнього та середнього шийних вузлiв
симпатичного стовбура
-з'єднанням I та II грудних вузлiв симпатичного стовбура
?
Великий нутрощевий нерв:
+вiдходить вiд V - IX грудних вузлiв симпатичного
стовбура, складається переважно з преганглiонарних
волокон
-вiдходить вiд X - XI грудних вузлiв симпатичного
стовбура, складається з преганглiонарних волокон
-вiдходить вiд XII грудного вузла симпатичного стовбура,
складається з преганглiонарних волокон
-вiдходить вiд V - IX грудних вузлiв симпатичного
стовбура, складається переважно з постганглiонарних
волокон
?
Малий нутрощевий нерв:
+вiдходить вiд X - XI грудних вузлiв симпатичного
стовбура, складається переважно з преганглiонарних
волокон

-вiдходить вiд X - XI грудних вузлiв симпатичного
стовбура, складається переважно з постганглiонарних
волокон
-вiдходить вiд XII грудного вузла симпатичного стовбура,
складається з преганглiонарних волокон
-вiдходить вiд V - IX грудних вузлiв симпатичного
стовбура, складається з преганглiонарних волокон
?
Вiд поперекових вузлiв симпатичного стовбура вiдходять
такi гiлки:
-сiрi сполучнi та великий i малий нутрощевi нерви
+сiрi сполучнi та поперековi нутрощевi нерви
-бiлi сполучнi та поперековi нутрощевi нерви
-сiрi сполучнi, поперековi, великий та малий нутрощевi
нерви
?
Вiд крижових вузлiв симпатичного стовбура вiдходять
такi гiлки:
+сiрi сполучнi та крижовi нутрощевi нерви
-сiрi сполучнi та великий i малий нутрощевi нерви
-бiлi сполучнi та крижовi нутрощевi нерви
-сiрi сполучнi, крижовi, великий та малий нутрощевi
нерви
?
Крижовi нутрощевi нерви мають такi волокна:
-тiльки преганглiонарнi симпатичнi
-тiльки постганглiонарнi симпатичнi
+переважно преганглiонарнi та постганглiонарнi
симпатичнi
-преганглiонарнi та постганглiонарнi парасимпатичнi
?
Черевне аортальне вегетативне сплетення подiляється
на:
+черевне ("сонячне"), верхнє брижове, мiжбрижове,
нижнє брижове та верхнє пiдчеревне сплетення
-"сонячне", верхнє та нижнє брижовi, верхнє та нижнє
пiдчеревнi сплетення
-"сонячне", верхнє брижове, тонко- та товстокишковi
сплетення
-печiнкове, мiжбрижове, шлункове, пiдшлункове,
селезiнкове та нирковi сплетення
?
Печiнка отримує iннервацiю вiд такого сплетення:
-верхнього брижового сплетення
-нижнього брижового сплетення
-мiжбрижового сплетення
+черевного ("сонячного") сплетення
?
Селезiнка отримує iннервацiю вiд такого сплетення:
+черевного ("сонячного") сплетення
-верхнього брижового сплетення
-нижнього брижового сплетення
-мiжбрижового сплетення
?
Пiдшлункова залоза отримує iннервацiю вiд такого
сплетення:
-верхнього брижового сплетення
-нижнього брижового сплетення
+черевного ("сонячного") сплетення
-мiжбрижового сплетення
?
Тонка кишка отримує iннервацiю вiд такого сплетення:
+верхнього брижового сплетення

-нижнього брижового сплетення
-мiжбрижового сплетення
-черевного ("сонячного") сплетення
?
Слiпа кишка отримує iннервацiю вiд такого сплетення:
-нижнього брижового сплетення
+верхнього брижового сплетення
-мiжбрижового сплетення
-черевного ("сонячного") сплетення
?
Висхiдна ободова кишка отримує iннервацiю вiд такого
сплетення:
+верхнього брижового сплетення
-нижнього брижового сплетення
-мiжбрижового сплетення
-черевного ("сонячного") сплетення
?
Поперечна ободова кишка отримує iннервацiю вiд такого
сплетення:
-нижнього брижового сплетення
-мiжбрижового сплетення
-черевного ("сонячного") сплетення
+верхнього брижового сплетення
?
Низхiдна ободова кишка отримує iннервацiю вiд такого
сплетення:
+нижнього брижового сплетення
-верхнього брижового сплетення
-мiжбрижового сплетення
-черевного ("сонячного") сплетення
?
Сигмоподiбна ободова кишка отримує iннервацiю вiд
такого сплетення:
-верхнього брижового сплетення
-мiжбрижового сплетення
+нижнього брижового сплетення
-нижнього пiдчеревного сплетення
?
Верхня частина прямої кишки отримує iннервацiю вiд
такого сплетення:
+нижнього брижового сплетення
-верхнього брижового сплетення
-мiжбрижового сплетення
-нижнього пiдчеревного сплетення
?
Середня та нижня частини прямої кишки отримують
iннервацiю вiд такого сплетення:
-верхнього брижового сплетення
+нижнього пiдчеревного сплетення
-мiжбрижового сплетення
-нижнього брижового сплетення
?
Сечовий мiхур отримує iннервацiю вiд такого сплетення:
+нижнього пiдчеревного сплетення
-верхнього брижового сплетення
-мiжбрижового сплетення
-нижнього брижового сплетення
?
Матка та пiхва отримують iннервацiю вiд такого
сплетення:
-верхнього брижового сплетення
+нижнього пiдчеревного сплетення
-мiжбрижового сплетення

-нижнього брижового сплетення
?
Передмiхурова залоза отримує iннервацiю вiд такого
сплетення:
-верхнього брижового сплетення
-мiжбрижового сплетення
-нижнього брижового сплетення
+нижнього пiдчеревного сплетення
?
Яєчка отримують iннервацiю вiд такого сплетення:
+мiжбрижового сплетення
-верхнього брижового сплетення
-нижнього брижового сплетення
-нижнього пiдчеревного сплетення
?
Нирки отримують iннервацiю вiд такого сплетення:
-верхнього брижового сплетення
-нижнього брижового сплетення
+мiжбрижового сплетення
-черевного ("сонячного") сплетення
?
Наднирковi залози отримують iннервацiю вiд такого
сплетення:
-верхнього брижового сплетення
-нижнього брижового сплетення
-черевного ("сонячного") сплетення
+мiжбрижового сплетення
?

Будова очного яблука. Допоміжний
апарат ока. ІІ, ІІІ, ІV та VI пари
черепних нервів. Провідні шляхи
зорового аналізатора.
?
Орган зору сприймає:
-смак їжi
+свiтло
-змiни положення тiла в просторi
-запахи
?
Орган слуху сприймає:
-свiтло
-запахи
-смак їжi
+звук
?
Спецiальнi чутливi прилади слизової оболонки язика
сприймають:
-свiтло
-звук
+смак їжi
-змiни положення тiла в просторi
?
Орган нюху сприймає:
-свiтло
-язук
+запахи
-смак їжi
?
Орган рiвноваги сприймає:
+змiни положення тiла в просторi
-бiль та температуру

-дотик та тиск
-свiтло
?
Точка найкращого бачення - це:
-заглиблення зорового нерва
+центральна ямка сiткiвки
-переднiй полюс очного яблука
-заднiй полюс очного яблука
?
До оболонок очного яблука належать всi оболонки,
~окрiм~:
-фiброзної
-судинної
-чутливої
+м'язової
?
До ядра очного яблука належить все, ~окрiм~:
-водянистої вологи
-кришталика
+рогiвки
-склистого тiла
?
Передня частина фiброзної оболонки очного яблука має
назву:
-вiйкове тiло
+рогiвка
-сiткiвка
-склера
?
Задня частина фiброзної оболонки очного яблука має
назву:
-рогiвка
-кришталик
-сiткiвка
+склера
?
На межi з рогiвкою в товщi склери залягає:
-вiйкове коло
-гребiнчаста зв'язка
+венозна пазуха склери
-зубчастий край
?
Частинами судинної оболонки є всi, ~окрiм~:
+рогiвки
-власної судинної оболонки
-вiйкового тiла
-райдужки
?
Задня частина судинної оболонки очного яблука має
назву:
+власнe судинна оболонка
-райдужка
-сiткiвка
-рогiвка
?
Середнiй потовщений вiддiл судинної оболонки очного
яблука має назву:
-райдужка
-рогiвка
+вiйкове тiло
-склера
?
При скороченнi вiйкового м'язу вiдбувається:

-свiтлова адаптацiя
+акомодацiя ока
-короткозорiсть
-дальтонiзм
?
Передня частина судинної оболонки має назву:
+райдужка
-рогiвка
-сiткiвка
-кришталик
?
Отвiр в центрi райдужки має назву:
+зiниця
-кришталик
-лiмб
-вiйкове коло
?
Вiд чого залежить колiр очей?
+вiд кiлькостi пiгменту в епiтелiальних клiтинах райдужки
-вiд наявностi судин в райдужцi
-вiд наявностi м'язiв райдужки
-вiд товщини самої райдужки
?
Внутрiшня (чутлива) оболонка очного яблука має назву:
-райдужка
+сiткiвка
-склера
-рогiвка
?
Слiпа пляма сiткiвки - це:
+дiлянка диску зорового нерва
-жовта пляма сiткiвки
-центральна ямка жовтої плями
-пiхва зорового нерва
?
Мiсцем найкращого бачення сiткiвки є:
-заглиблення диску зорового нерва
+центральна ямка жовтої плями
-пiгментний шар сiткiвки
-вiйкова частина сiткiвки
?
Мiсцем виходу з очного яблука волокон зорового нерва
є:
-жовта пляма
-центральна ямка
+диск зорового нерва
-вiйчасте коло
?
Мiж рогiвкою попереду та передньою поверхнею
райдужки позаду знаходиться простiр, що зветься:
+передня камера очного яблука
-задня камера очного яблука
-венозна пазуха склери
-борозна склери
?
Передня камера очного яблука сполучається з задньою
камерою через:
+отвiр зiницi
-венозну пазуху склери
-фонтановi простори райдужно-рогiвкового кута
-простори мiж волокнами вiйкового пояска (Петитiв
канал)
?

Водяниста волога утворюється:
-судинами райдужки
-волокнами вiйкового пояска
+судинами вiйкового тiла
-склистим тiлом
?
Кришталик має форму:
+двоякоопуклої лiнзи
-двояковiгнутої лiнзи
-опукловiгнутої лiнзи
-кулi
?
Мiж задньою поверхнею кришталика та внутрiшньою
поверхнею сiткiвки знаходиться:
-задня камера очного яблука
-вiйкове тiло
+склисте тiло
-передня камера очного яблука
?
До очного яблука прикрiплюються поперечно-смугастi
м'язи, кiлькiстю:
-4
-2
-8
+6
?
Повертає очне яблуко назовнi:
+бічний прямий м'яз
-верхнiй прямий м'яз
-нижнiй косий м'яз
-верхнiй косий м'яз
?
Повертає очне яблуко досередини:
+присередній прямий м'яз
-верхнiй косий м'яз
-нижнiй косий м'яз
-нижнiй прямий м'яз
?
Верхнiй косий м'яз повертає очне яблуко i зiницю:
-догори i латерально
-догори i медiально
+донизу i латерально
-донизу i медiально
?
Нижнiй косий м'яз повертає очне яблуко i зiницю:
+догори i латерально
-догори i медiально
-донизу i латерально
-донизу i медiально
?
Верхнiй косий м'яз очного яблука iннервується:
-III парою черепних нервiв
+IV парою черепних нервiв
-I гiлкою V пари черепних нервiв
-VII парою черепних нервiв
?
Нижнiй косий м'яз очного яблука iннервується:
+окоруховим нервом
-блоковим нервом
-очним нервом
-вiдвiдним нервом
?
Бічний прямий м'яз очного яблука iннервується:

-очним нервом
-верхньощелепним нервом
-окоруховим нервом
+вiдвiдним нервом
?
Присередній прямий м'яз очного яблука iннервується:
+III парою черепних нервiв
-VI парою черепних нервiв
-I гiлкою V пари черепних нервiв
-II парою черепних нервiв
?
Верхнiй прямий м'яз очного яблука iннервується:
+III парою черепних нервiв
-IV парою черепних нервiв
-I гiлкою V пари черепних нервiв
-II гiлкою V пари черепних нервiв
?
Нижнiй прямий м'яз очного яблука iннервується:
-блоковим нервом
-трiйчастим нервом
+окоруховим нервом
-вiдвiдним нервом
?
М'яз-пiдiймач верхньої повiки iннервується:
+окоруховим нервом
-трiйчастим нервом
-лицевим нервом
-блоковим нервом
?
Яку назву має II пара черепних нервiв?
-n. oculomotorius
-n. ophtalmicus
-n. trochlearis
+n. opticus
?
Перш нiж потрапити на сiткiвку, свiтло проникає через
прозорi заломлюючi середовища очного яблука:
+рогiвку, водянисту вологу, кришталик, склисте тiло
-рогiвку, зiницю, кришатлик
-райдужку, зiницю, склисте тiло
-рогiвку, зiницю, райдужку
?
Заломлюючi середовища очного яблука направляють
пучок свiтла на найбiльш чутливе мiсце сiткiвки:
+центральну ямку жовтої плями
-вiйкову частину сiткiвки
-заглибину диска зорового нерва
-райдужну частину сiткiвки
?
Здатнiсть кришталика змiнювати свою кривизну, має
назву:
-астигматизм
+акомодацiя
-конвергенцiя
-мiопiя
?
Пiд дiєю свiтла в свiтлочутливих клiтинах сiткiвки виникаї
нервовий iмпульс, який передається в
Зоровий нерв утворюють:
+аксони ганглiозних нейронiв сiткiвки
-вiдростки "паличок" та "колбочок" сiткiвки
-вiдростки бiполярних нейронiв сiткiвки
-дендрити ганглiозних нейронiв сiткiвки

?
Якi нейрони сiткiвки виконують роль рецепторiв зорового
аналiзатору?
+палочкоподiбнi та колбочкоподiбнi зоровi клiтини
-мультиполярнi нейрони сiткiвки
-бiполярнi нейрони сiткiвки
-ганглiознi нейрони сiткiвки
?
Зоровий нерв виходить iз порожнини черепа через:
-fissura orbitalis superior
-fissura orbitalis inferior
+canalis opticus
-canalis nasolacrimalis
?
Перехрестя зорових нервiв утворюють:
+присередні частини зорових нервiв
-бічні частини зорових нервiв
-присередні волокна правого нерва та бічні лiвого
-присередні волокна лiвого нерва та бічні правого
?
Кожний зоровий шлях складається з:
+бічні частини зорового нерва свого боку та
присередньої частини зорового нерва протилежного
боку
-бічних частин обох зорових нервiв
-присередніх частин обох зорових нервiв
-повнiстю перехрещених зорових нервiв
?
Де розташованi першi нейрони зорового шляху?
+в "паличках" та "колбочках" сiткiвки
-в ганглiозних клiтинах сiткiвки
-в бiполярних нейронах сiткiвки
-в корi мозку бiля шпорної борозни
?
Де розташованi другi нейрони зорового шляху?
-в ганглiозних клiтинах сiткiвки
-в корi мозку бiля шпорної борозни
+в бiполярних нейронах сiткiвки
-в "паличках" та "колбочках" сiткiвки
?
Де розташованi третi нейрони зорового шляху?
+в ганглiозних клiтинах сiткiвки
-в корi мозку бiля шпорної борозни
-в "паличках" та "колбочках" сiткiвки
-в бiполярних нейронах сiткiвки
?
Де розташованi четвертi нейрони зорового шляху?
+в латеральному колiнчастому тiлi, подушцi таламуса i
верхнiх горбках пластинки покрiвлi середнього мозку
-в "паличках" та "колбочках" сiткiвки
-в бiполярних нейронах сiткiвки
-в ганглiозних клiтинах сiткiвки
?
В якiй частинi кори головного мозку закiнчуються аксони
четвертого нейрона зорового провiдного шляху?
+в потиличнiй частцi по боках вiд острогової борозни
-в верхнiй скроневiй звивинi
-в кутовiй звивинi нижньої тiм'яної часточки
-в гачку
?
Кiрковий центр зору розташований:
-в гачку
-в постцентральнiй звивинi

-в кутовiй звивинi нижньої тiм'яної часточки
+в корi потиличної частки бiля острогової борозни
?
III пара черепних нервiв має назву:
-n. ophtalmicus
+n. oculomotorius
-n. opticus
-n. abducens
?
III пара черепних нервiв виходить iз мозку:
+на медiальнiй поверхнi нiжок мозку
-латерально вiд вуздечки верхнього мозкового паруса
-в мiсцi переходу моста в середню мозочкову нiжку
-в борознi мiж мостом та довгастим мозком
?
III пара черепних нервiв проникає в орбiту через:
+fissura orbitalis superior
-fissura orbitalis inferior
-canalis opticus
-canalis infraorbitalis
?
IV пара черепних нервiв має назву:
-n. opticus
-n. trigeminus
+n. trochlearis
-n. abducens
?
IV пара черепних нервiв виходить iз мозку:
+назовні вiд вуздечки верхнього мозкового паруса
-в борознi мiж мостом та довгастим мозком
-позаду олiви довгастого мозку
-на присередній поверхнi нiжок мозку
?
IV пара черепних нервiв проникає в орбiту через:
-fissura orbitalis inferior
-canalis opticus
-canalis nasolacrimalis
+fissura orbitalis superior
?
VI пара черепних нервiв має назву:
-n. opticus
-n. opthalmicus
+n. abducens
-n. accessorius
?
VI пара черепних нервiв виходить iз мозку:
+в борознi мiж мостом та довгастим мозком
-позаду олiви довгастого мозку
-на медiальнiй поверхнi нiжок мозку
-латерально вiд вуздечки верхнього мозкового паруса
?
VI пара черепних нервiв проникає в орбiту через:
-fissura orbiatalis inferior
-canalis opticus
+fissura orbiatalis superior
-canalis infraorbitalis
?
Який м'яз мiститься в товщинi верхньої та нижньої повiк?
-м'яз-пiдiймач верхньої повiки
-верхнiй та нижнiй косi м'язи очного яблука
+повiкова частина колового м'яза ока
-верхнiй та нижнiй прямi м'язи очного яблука
?

Сльозова залоза розташована:
-в медiальному кутi верхньої стiнки очницi
-всерединi кон'юнктивального мiшка
-в товщi верхньої повiки
+в латеральному кутi верхньої стiнки очницi
?
Iз сльозового озера сльоза вiдтiкає безпосередньо в:
-сльозовий мiшок
+сльозовi канальцi
-сльозовий струмок
-носо-сльозову протоку
?
Iз сльозових канальцiв сльоза вiдтiкає безпосередньо в:
+сльозовий мiшок
-сльозовий струмок
-сльозове озеро
-носо-сльозову протоку
?
По носо-сльозовiй протоцi сльоза вiдтiкає:
-в сльозове озеро
-в кон'юнктивальний мiшок
-в сльозовий мiшок
+в нижнiй носовий хiд
?

Зовнішнє та середнє вухо.
Внутрішнє вухо. VIII пара черепних
нервів. Провідні шляхи органу слуху
та рівноваги. Шкіра. Молочна
залоза. Орган нюху та смаку. І пара
черепних нервів. Провідні шляхи
шкірної чутливості, нюху та смаку.
?
Вушна раковина та зовнiшнiй слуховий прохiд належать
до:
-середнього вуха
-внутрiшнього вуха
+зовнiшнього вуха
-переднього вуха
?
Барабанна порожнина з соскоподiбними комiрками та
слухова труба належать до:
-зовнiшнього вуха
-внутрiшнього вуха
-переднього вуха
+середнього вуха
?
Основу вушноє раковини складає:
+еластичний хрящ
-сполучна тканина
-гiалiновий хрящ
-кiсткова тканина
?
Нижня частина вушної раковини має назву:
-завиток
+часточка
-зовнiшнiй слуховий прохiд
-барабанна перетинка
?
Вiльний край вушноє раковини утворює:
-протизавиток

-часточку вушноє раковини
-порожнину раковини
+завиток
?
На внутрiшнiй сторонi раковини паралельно завитку
розташоване пiдвищення:
+протизавиток
-часточка вушноє раковини
-козелок
-горбик вушноє раковини
?
Попереду слухового проходу розташований виступ:
+козелок
-завиток
-горбик вушноє раковини
-часточка вушноє раковини
?
Напроти козелка в нижнiй частинi протизавитка
мiститься:
+протикозелок
-завиток
-горбик вушноє раковини
-барабанна перетинка
?
Порожнина вушноє раковини продовжується далi в:
-барабанну перетинку
+зовнiшнiй слуховий прохiд
-барабанну порожнину
-слухову трубу
?
Вiд порожнини середнього вуха зовнiшнiй слуховий
прохiд вiдокремлюється:
+барабанною перетинкою
-часточкою вушноє раковини
-лабиринтною стiнкою барабанноє порожнини
-соскоподiбною печерою
?
Бiльша нижня частина барабанної перетинки є:
-ненатягнута частина
-вiльна частина
-трикутна частина
+натягнута частина
?
Меньша верхня частина барабанноє перетинки є:
-натягнута частина
-вiльна частина
+обвисла частина
-дiрчаста частина
?
В центрi барабанної перетинки є:
-отвiр
+пупок
-горбик
-мис
?
Кiлькiсть стiнок барабанної порожнини:
-4
-2
+6
-3
?
Стiнка барабанної порожнини, що вiдокремлює її вiд
порожнини черепа, має назву:

+покрiвельна стiнка
-лабiринтна стiнка
-перетинчаста стiнка
-яремна стiнка
?
Верхня стiнка барабанної порожнини має назву:
-paries mastoideus
+paries tegmentalis
-paries membranaceus
-paries caroticus
?
Стiнка барабанної порожнини, що вiдповiдає нiжнiй
стiнцi пiрамiди скроневоє кiстки, має назву:
-сонна стiнка
-соскоподiбна стiнка
-перетинчаста стiнка
+яремна стiнка
?
Нижня стiнка барабанної порожнини має назву:
+paries jugularis
-paries carotiсus
-paries tegmentalis
-paries labyrinthicus
?
Стiнка барабанної порожнини, яка вiдокремлює єє вiд
кiсткового лабiринту внутрiшнього вуха, має назву:
-сонна стiнка
-покришечна стiнка
+лабiринтна стiнка
-перетинчаста стiнка
?
Медiальна стiнка барабанної порожнини має назву:
-paries mastoideus
+paries labyrinthicus
-paries caroticus
-paries membranaceus
?
На присередній стiнцi барабанної порожнини є отвiр, що
вiде в присiнок кiсткового лабiринту, вiн зачинений
основою стремiнця - це:
-вiкно завитки
-отвiр слуховоє труби
-отвiр соскоподiбноє печери
+вiкно присiнка
?
Вiкно присiнка, що веде з барабанної порожнини в
присiнок кiсткового лабiринту, знаходиться на:
+присередній стiнцi барабанної порожнини
-нижнiй стiнцi барабанної порожнини
-бічній стiнцi барабанної порожнини
-заднiй стiнцi барабанної порожнини
?
Вiкно завитки, що зачинене вторинною барабанною
перетинкою та вiдокремлює барабанну порожнину вiд
барабанноє драбини, знаходиться на:
-переднiй стiнцi барабанної порожнини
-верхнiй стiнцi барабанної порожнини
+присередній стiнцi барабанної порожнини
-бічній стiнцi барабанної порожнини
?
На якiй стiнцi барабанної порожнини є виступ лицевого
канала?
+на присередній

-на верхнiй
-на заднiй
-на нижнiй
?
Стiнка барабанної порожнини, на якiй є отвiр, що веде в
соскоподiбну печеру, має назву:
-яремна стiнка
-покрiвельна стiнка
+соскоподiбна стiнка
-сонна стiнка
?
Задня стiнка барабанної порожнини має назву:
-paries caroticus
+paries mastoideus
-paries labyrinthicus
-paries membranacens
?
Стiнка барабанної порожнини, яка вiдокремлює єє вiд
сонного каналу, має назву:
+сонна стiнка
-лабiринтна стiнка
-перетинчаста стiнка
-покрiвельна стiнка
?
Передня стiнка барабанної порожнини має назву:
+paries caroticus
-paries tegmentalis
-paries mastoideus
-paries membranacens
?
На якiй стiнцi барабанної порожнини розташований отвiр
слухової труби?
-на заднiй
-на присередній
+на переднiй
-на верхнiй
?
Стiнка барабанної порожнини, яка утворена барабанною
перетинкою, має назву:
+перетинчаста стiнка
-сонна стiнка
-лабiринтна стiнка
-соскоподiбна стiнка
?
Бічна стiнка барабанноє порожнини має назву:
+paries membranacens
-paries caroticus
-paries mastoideus
-paries tegmentalis
?
Яку стiнку барабанної порожнини утворює барабанна
перетинка?
-присередню стiнку
+бічну стiнку
-передню стiнку
-нижню стiнку
?
До слухових кiсточок не вiдноситься:
-молоточок
-коваделко
+завитка
-стремiнце
?

Який отвiр затуляє основа стремiнця?
+вiкно присiнка
-вiкно завитки
-отвiр слуховоє труби
-отвiр соскоподiбної печери
?
В носоглотцi бiля трубного валка лiмфоїдна тканина
утворює:
+трубний мигдалик
-глотковий мигдалик
-пiднебiнний мигдалик
-язиковий мигдалик
?
До кiсткового лабiринту не вiдноситься:
-присiнок
-завитка
-пiвколовi канали
+барабанна порожнина
?
Два вiкна - овальне та кругле розташованi:
+на бічній стiнцi кiсткового лабiринту
-на заднiй стiнцi кiсткового лабiринту
-на основi завитки
-на куполi завитки
?
Овальне вiкно затулено основою стремiнця i
вiдкривається в:
+присiнок
-канал завитки
-спiральний канал веретена
-переднiй пiвколовий канал
?
Кругле вiкно затулене вторинною барабанною
перетинкою i вiдкривається:
+спiральний канал завитки
-присiнок
-спiральний канал веретена
-заднiй пiвколовий канал
?
На заднiй стiнцi присiнка є:
-отвiр каналу завитки
+5 отворiв пiвколових каналiв
-кругле вiкно
-овальне вiкно
?
Спiральний канал завитки навколо вiсi завитки утворює:
+два з половиною оберта
-два оберта
-один оберт
-чотири з половиною оберта
?
Три пiвкружних канала вiдкриваються в присiнок
отворами, їх кiлькiсть:
-6
-4
+5
-3
?
Загальну кiсткову нiжку утворюють кiстковi нiжки
пiвколових каналiв:
+переднього i заднього
-переднього i бічного
-бічного i заднього

-верхнього i заднього
?
Яка кiлькiсть ампульних кiсткових нiжок пiвколових
каналiв?
-1
-6
+3
-5
?
Яка кiлькiсть простих кiсткових нiжок пiвколових
кiсткових каналiв?
+1
-6
-3
-5
?
Перилiмфатичний (навкололiмфатичний) простiр
заповнений:
-ендолiмфою
-водянистою вологою
-лiмфою
+перилiмфою
?
Перетинчастий лабiринт заповнений:
+ендолiмфою
-перилiмфою
-водянистою вологою
-сполучною тканиною
?
Ендолiмфа через ендолiмфатичну протоку вiдтiкає в:
+ендолiмфатичний мiшечок
-пiдпавутинний простiр
-нижню кам'янисту пазуху твердоє оболонки мозку
-судини мозку
?
Де знаходяться тiла перших нейронiв присiнкового
провiдного шляху?
-в плямах елiптичного та сферичного мiшечкiв
-в гребiнцях ампул пiвколових проток
-в присiнкових ядрах
+в присiнковому вузлi
?
Де знаходяться тiла других нейронiв присiнкового
провiдного шляху?
+в присiнкових ядрах
-в присiнковому вузлi
-в плямах елiптичного та сферичного мiшечкiв
-в гребiнцях ампул пiвколових проток
?
Тiла перших нейронiв слухового провiдного шляху
розташованi:
+в спiральному вузлi завитки
-в медiальному колiнчастому тiлi
-в поперечних скроневих звивинах
-в завиткових ядрах
?
Тiла других нейронiв слухового провiдного шляху
розташованi:
+в вентральному та дорзальному завиткових ядрах
-в спiральному вузлi завитки
-в поперечних скроневих звивинах
-в верхнiх горбиках покрiвлi середнього мозку
?

Кiрковий центр слуху знаходиться в:
-в передцентральнiй звивинi
-в кутовiй звивинi
+поперечних скроневих звивинах (Гешля)
-по боках остроговоє борозни
?
Орган нюху розташований:
+у верхньому вiддiлi носової порожнини
-в дiлянцi середнього носового хода
-в дiлянцi нижнього носового хода
-в дiлянцi загального носового хода
?
Чим утворений рецепторний шар слизової оболонки
порожнини носа?
+нюховими нейросенсорними клiтинами
-нюховими цибулинами
-нюховим трикутником
-базальними клiтинами
?
Де розташоване тiло I нейрону нюхового шляху?
+в слизовiй оболонцi верхнього носового хода
-в слизовiй оболонцi середнього та нижнього носового
ходiв
-в нюховiй цибулинi
-в парагiпокампальнiй звивинi
?
Де розташоване тiло II нейрону нюхового шляху?
-в слизовiй оболонцi верхнього носового хода
-в парагiпокампальнiй звивинi
+в нюховiй цибулинi
-в нюховому трикутнику
?
Де розташований III нейрон нюхового шляху?
+в нюховому трактi, нюховому трикутнику, переднiй
пронизанiй речовинi та в прозорiй перегородцi
-в нюховiй цибулинi
-в парагiпокампальнiй звивинi
-в нюхових нейросенсорних клiтинах верхнього носового
хода
?
Де розташований кiрковий аналiзатор нюху?
+в парагiпокампальнiй звивинi i гачку
-в верхнiй скроневiй звивинi
-в позацентральнiй звивинi
-по берегам острогової борозни
?
Через який отвiр нюховi нерви проходять в порожнину
черепа?
+через отвори дiрчастої пластинки решiтчастої кiстки
-через круглi отвори клиноподiбної кiстки
-через слiпий отвiр лобової кiстки
-через соскоподiбний каналець скроневої кiстки
?
Яку пару черепних нервiв утворює нюховий нерв?
-II
+I
-VI
-VIII
?
Чим представлений рецептор органу смаку?
+грибоподiбними, листоподiбними та жолобуватими
сосочками язика
-ниткоподiбними та конiчними сосочками язика

-вуздечкою язика та пiд`язиковими сосочками
-язиковим мигдаликом
?
Який нерв сприймає смакову чутливiсть вiд переднiх 2/3
язика?
+барабанна струна вiд лицевого нерва
-великий кам`янистий нерв вiд лицевого нерва
-язиковi гiлки вiд IХ та Х пар черепних нервiв
-язиковi гiлки вiд ХII пари черепних нервiв
?
Який нерв сприймає смакову чутливiсть вiд задньої 1/3
язика?
-барабанна струна вiд лицевого нерва
-язиковi гiлки вiд ХII пари черепних нервiв
+язиковi гiлки вiд IХ та Х пар черепних нервiв
-великий кам`янистий нерв вiд лицевого нерва
?
Де розташований I нейрон смакового провiдного шляху?
+у чутливих вузлах, якi належать VII, IХ та Х парам
черепних нервiв
-в смаковому ядрi поодинокого шляху ромбоподiбної
ямки, яке належить VII, IХ, Х парам черепних нервiв
-у слизовiй оболонцi язика
-у чутливому вузлi V пари черепних нервiв
?
Де розташований II нейрон смакового провiдного шляху?
+в смаковому ядрi поодинокого шляху ромбоподiбної
ямки, яке належить VII, IX та Х парам черепних нервiв
-у слизовiй оболонцi язика
-у чутливих вузлах, якi належать VII, IX та Х парам
черепних нервiв
-у чутливому вузлi V пари черепних нервiв
?
Де розташований III нейрон смакового провiдного
шляху?
+у таламусi
-в смаковому ядрi поодинокого шляху ромбоподiбної
ямки, яке належить VII, IX, X парам черепних нервiв
-у чутливих вузлах, якi належать VII, IX та Х парам
черепних нервiв
-у слизовiй оболонцi язика
?
Де розташований кiрковий аналiзатор органу смаку?
-в верхнiй скроневiй звивинi
+в парагiпокампальнiй звивинi i гачку
-в позацентральнiй звивинi
-по берегам острогової борозни
?
Якi провiднi шляхи проводять тактильну чутливiсть вiд
рецепторiв шкiри?
-латеральний спинномозково-таламiчний шлях
-шляхи Голля i Бурдаха
-шляхи Флексига i Говерса
+переднiй спинномозково-таламiчний шлях
?
Якi провiднi шляхи проводять больову та температурну
чутливiсть вiд рецепторiв шкiри?
+латеральний спинномозково-таламiчний шлях
-шляхи Голля i Бурдаха
-шляхи Флексига i Говерса
-переднiй спинномозково-таламiчний шлях
?

Де розташований кiрковий аналiзатор шкiряної
чутливостi?
-в верхнiй скроневiй звивинi
-по берегам острогової борозни
+в позацентральнiй звивинi
-в парагiпокампальнiй звивинi i гачку
?

