
Кістки тулуба: будова шийних, 

грудних, поперекових, крижових і 

куприкових хребців. Груднина і 

ребра. 
? 

Якi частини розрiзняють у типовому хребцi? 

-отвiр хребця 

-дугу без вiдросткiв 

+тiло i дугу з вiдростками 

-тiло з вiдростками 

? 

Чим обмежений хребцевий отвiр? 

-дугою i переднею поверхнею тiла 

+дугою i задньою поверхнею тiла 

-вiдростками хребця 

-вiдростками i дугою хребця 

? 

Що утворюють отвори всiх хребцiв? 

+хребтовий канал 

-спиномозковий канал 

-мiжхребцевi отвори 

-живiльнi отвори 

? 

Якi є непарнi вiдростки хребця? 

-поперечний вiдросток 

-суглобовий вiдросток 

+остистий вiдросток 

-медiальний вiдросток 

? 

Якi є парнi вiдростки хребця? 

+поперечний та суглобовi вiдростки 

-поперечнi та остистi вiдростки 

-медiальнi та латеральнi вiдростки 

-медiальнi та поперечнi вiдростки 

? 

Яка основна особливiсть шийних хребцiв? 

-наявнiсть отвору у суглобових вiдростках 

-вiдсутнiсть вiдросткiв 

+наявнiсть отвору у поперечному вiдростку 

-вiдсутнiсть тiла 

? 

Що є характерним для VI шийного хребця? 

+сильно розвинутий переднiй горбок поперечного 

вiдростка (сонний горбок) 

-довший i потоншений на кiнцi остистий вiдросток 

-вiдсутнiсть в поперечному вiдростку отвора 

-вiдсутнiсть тiла 

? 

Що є характерним для VII шийного хребця? 

+довший i потовщений на кiнцi остистий вiдросток 

-довшi i потонщенi на кiнцях поперечнi вiдростки 

-сильно розвинутий переднiй горбок поперечного 

вiдростка 

-вiдсутнiсть тiла 

? 

Яку назву має VII шийний хребець? 

-атлант 

-осьовий 

-поперечний 

+виступний 

? 

Як називається I шийний хребець? 

+атлант 

-осьовий 

-виступний 

-поперечний 

? 

Якi дуги вiдiляють в атлантi? 

+передню i задню 

-верхню та нижню 

-медiальну та латеральну 

-тiльки задню дугу 

? 

Що знаходиться на заднiй поверхнi передньої дуги 

атланта? 

-переднiй горбок 

+ямка зуба 

-заднiй горбок 

-борозна хребтових артерiй 

? 

Що знаходиться на заднiй поверхнi задньої  дуги 

атланта? 

-переднiй горбок 

-ямка зуба 

+заднiй горбок 

-борозна хребтових артерiй 

? 

Що знаходиться на переднiй  поверхнi передньої дуги 

атланта? 

+переднiй горбок 

-ямка зуба 

-заднiй горбок 

-борозна хребтових артерiй 

? 

Чим з'єднанi дуги атланта? 

+бiчними масами 

-тiлами 

-поперечними вiдростками 

-суглобовими вiдростками 

? 

Якi анатомiчнi утвори розташованi на бiчних масах 

атланта? 

+верхнi i нижнi суглобовi поверхнi 

-борозни хребтових артерiй 

-борозни спиномозкових нервiв 

-верхнiй та нижнiй горбок 

? 

Як називається II шийний хребець? 

-атлант 

-виступний 

-поперечний 

+осьовий 

? 

Чим вiдрiзняється вiд iнших II шийний хребець? 

-вiдсутнiстю тiла 

+наявнiстю зуба 

-вiдсутнiстю отворiв в поперечних вiдростках 

-наявнiстю бiчних мас 

? 

Перелiчить шийнi хребцi, якi за будовою є атиповими: 

+атлант та осьовий хребець 

-атлант, осьовий, III та IV хребцi 

-тiльки атлант 

-III, VI та виступний хребець 



? 

Якi основнi особливостi мають груднi хребцi? 

+наявнiсть ребрових ямок на бiчних поверхнях тiла та на 

поперечних вiдростках для зчленування з ребрами 

-наявнiсть отворiв в поперечних вiдростках 

-наявнiсть ребрових ямок на бiчних поверхнях тiля та 

отворiв в поперечних вiдростках 

-наявнiсть ребрових ямок та отворiв на поперечних та 

суглобових вiдростках 

? 

Якi особливостi має тiло I грудного хребця? 

-є повнi верхнi та нижнi ребровi ямки 

-є верхнi та нижнi ребровi пiв'ямки 

+є повнi верхнi ребровi ямки i нижнi ребровi пiв'ямки 

-є тiльки повнi верхнi ребровi ямки 

? 

Якi ребровi ямки є на тiлi ХI грудного хребця? 

+повна реброва ямка на кожнiй сторонi 

-тiльки верхнi ребровi пiв'ямки 

-тiльки нижнi ребровi пiв'ямки 

-повна реброва ямка та нижня реброва пiв'ямка 

? 

Якi ребровi ямки є на тiлi ХII грудного хребця? 

+одна повна реброва ямка на кожнiй сторонi 

-тiльки верхнi ребровi пiв'ямки 

-тiльки нижнi ребровi пiв'ямки 

-повна реброва ямка та нижня реброва пiв'ямка 

? 

У яких грудних хребцiв вiдсутнi ребровi ямки поперечних 

вiдросткiв? 

-в I i ХII грудних хребцiв 

-в I i ХI грудних хребцiв 

+в ХI i ХII грудних хребцiв 

-в Х, ХI i ХII грудних хребцiв 

? 

На якi вiддiли подiляється хребтовий стовп? 

+шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий 

-шийний, реберний, крижовий 

-шийний, грудний, тазовий, куприковий 

-шийний, ключично-лопатковий, поперековий, 

куприковий 

? 

Скiльки хребцiв мiстить шийний вiддiл хребтового 

стовпа? 

-12 хребцiв 

-5 хребцiв 

+7 хребцiв 

-8 хребцiв 

? 

Скiльки хребцiв мiстить грудний вiддiл хребтового 

стовпа? 

-5 хребцiв 

-15 хребцiв 

-7 хребцiв 

+12 хребцiв 

? 

Якi особливостi мають поперековi хребцi? 

+масивне тiло, наявнiсть соcкоподiбного i додаткового 

вiдросткiв 

-масивне тiло, наявнiсть отворiв у поперечних вiдростках 

-масивне тiло, наявнiсть реберних вiдросткiв i реберних 

ямок на їх тiлах 

-масивне тiло, вiдсутнiсть поперечних вiдросткiв 

? 

Скiльки хребцiв мiстить крижовий вiддiл хребтового 

стовпа? 

+5 хребцiв 

-7 хребцiв 

-12 хребцiв 

-3 - 4 хребця 

? 

Скiльки хребцiв мiстить поперековий вiддiл хребтового 

стовпа? 

+5 хребцiв 

-7 хребцiв 

-12 хребцiв 

-3 - 4 хребця 

? 

Скiльки хребцiв мiстить куприковий вiддiл хребтового 

ствола? 

-7 хребцiв 

+4 - 5 хребцiв 

-8 хребцiв 

-1 хребець 

? 

Яку форму має крижова кiстка? 

+трикутну 

-чотирикутну 

-овальну 

-дугоподiбну 

? 

Якi поверхнi має крижова кiстка? 

+передню (тазову) та задню (дорзальну) 

-медiальну та латеральну 

-верхню та нижню 

-верхню, нижню, передню та задню 

? 

Що знаходиться на основi крижової кiстки? 

+верхнi суглобовi вiдростки для зчленування з нижнiми 

суглобовими вiдростками 5-го поперекового хребця 

-нижнi суглобовi вiдростки для зчленування з куприком 

-верхiвка для зчленування з куприком 

-нижнi суглобовi вiдростки для зчленування з верхнiми 

суглобовими вiдростками 5-го поперекового хребця 

? 

Як утворюється мис? 

+сполученням переднього краю основи крижової кiстки з 

тiлом 5-го поперекового хребця 

-сполученням верхiвки крижової кiстки з куприком 

-сполученням бiчних частин крижової кiстки з 5-им 

поперековим хребцем 

-сполученням основи крижової кiстки з куприком 

? 

Як називається передня поверхня крижової кiстки? 

-дорсальна поверхня 

+тазова поверхня 

-медiальна поверхня 

-верхня поверхня 

? 

Якi анатомiчнi отвори знаходяться на тазовiй поверхнi 

крижової кiстки? 

+поперечнi лiнiї i переднi крижовi отвори 

-вертикальнi лiнiї i переднi крижовi отвори 

-поперечнi лiнiї, верхнi та нижнi крижовi отвори 

-поперечнi лiнiї i заднi крижовi отвори 

? 



Як утворюються поперечнi лiнiї крижової кiстки? 

+при зрощеннi тiл крижових хребцiв 

-внаслiдок зрощення поперечних вiдросткiв крижових 

хребцiв 

-при зрощеннi основи крижової кiстки з її бiчними 

частинами 

-внаслiдок зрощення суглобових вiдросткiв крижової 

кiстки 

? 

Як називається задня поверхня крижової кiстки? 

-вентральна поверхня 

+дорзальна поверхня 

-тазова поверхня 

-верхня поверхня 

? 

Якi гребенi знаходяться на спиннiй поверхнi крижової 

кiстки? 

+серединний, два присереднiх, два бiчних крижових 

гребенiв 

-серединний, два верхнiх та нижнiх крижових гребенiв 

-серединний, присереднiй крижовi гребенi 

-серединний, присереднiй, бiчний та нижнiй крижовi 

гребенi 

? 

Перелiчить парнi крижовi гребенi: 

+присереднiй та бiчний крижовi гребенi 

-верхнiй та нижнiй крижовi гребенi 

-серединний, медiальний та латеральний крижовi 

гребенi 

-медiальний, латеральний та верхнiй крижовi гребенi 

? 

Перелiчить непарнi крижовi гребенi: 

-присереднiй 

-бiчний 

-верхнiй та нижнiй 

+серединний 

? 

Якi анатомiчнi утвори знаходяться на бiчних частинах 

крижової кiстки? 

+вушкоподiбнi поверхнi та горбистiсть крижової кiстки 

-вушкоподiбнi поверхнi та верхiвка крижової кiстки 

-горбистiсть крижової кiстки та верхнi суглобовi вiдростки 

-горбистiсть крижової кiстки та її основа 

? 

Що проходить всереденi крижової кiстки? 

-переднi крижовi отвори 

-заднi крижовi отвори 

-мiжхребцевi отвори 

+крижовий канал 

? 

Чим закiнчується крижовий канал в нижнiй частинi? 

-закiнчується слiпо 

+крижовим розтвором 

-тазовим отвором 

-дорзальним отвором 

? 

З чим сполучається верхiвка крижової кiстки? 

+з куприком 

-з п'ятим поперековим хребцем 

-з клубовою кiсткою 

-з сiдничою кiсткою 

? 

З чого складається куприкова кiстка? 

+з рудиментарних 4-5 куприкових хребцiв 

-з рудиментарних крижових хребцiв 

-з верхiвки крижової кiстки та I куприкового хребця 

-з рудиментарних крижових та куприкових хребцiв 

? 

Чим представлений скелет грудної клiтки? 

+грудними хребцями, 12 парами ребер i грудниною 

-грудними хребцями, 7 парами ребер i лопаткою 

-грудними хребцями лопаткою, ключицею 

-грудними хребцями, 12 парами ребер, лопаткою, 

ключицею 

? 

Скiльки ребер є у людини? 

-7 пар 

+12 пар 

-10 пар 

-8 пар 

? 

Якi частини має ребро? 

+реброва кiстка (задня частина) i ребровий хрящ 

(передня частина) 

-реброва кiстка (передня частина) i ребровий хрящ 

(задня частина) 

-медiальну та латеральну частини 

-тiло, верхню та нижню частини 

? 

Як називаються сiм верхнiх пар ребер? 

-несправжнi ребра 

-коливнi ребра 

-не мають назви 

+справжнi ребра 

? 

Чому I - VII ребра називають справжнiми? 

+тому, що своїми хрящовими частинами вони 

сполучаються безпосередньо з грудниною 

-тому, що своїми кiстковими частинами  вони 

сполучаються безпосередньо з грудниною 

-тому, що своїми кiстковими частинами вони 

сполучаються з грудними хребцями 

-тому, що своїми хрящовими частинами вони 

сполучаються з грудними хребцями 

? 

Якi ребра називають справжнiми? 

+7 пар верхнiх ребер 

-7 пар нижнiх рбер 

-всi 12 пар ребер 

-8 - 10 пари ребер 

? 

Що таке несправжнi ребра? 

+це ребра, що не сполучаються з грудниною, а 

причленовуються до розташованого вище ребра 

-цi ребра мають короткi хрящовi частини, якi 

закiнчуються у м'язах черевної стiнки 

-це ребра, якi не з'єднуються з грудними хребцями 

-цi ребра сполучаються з грудниною, але не 

сполучаються з хребтовим стовпом 

? 

Якi ребра називаються несправжнiми? 

-1 - 7 пари ребер 

-11 - 12 пари ребер 

+8 - 10 пари ребер 

-5 - 8 пари ребер 

? 



Як називаються ребра, що не сполучаються з грудниною, 

а причленовуються до розташованого вище ребра? 

-справжнi ребра 

+несправжнi ребра 

-коливнi ребра 

-не мають назви 

? 

Що таке коливнi ребра? 

+цi ребра мають короткi хрящовi частини, якi 

закiнчуються у м'язах черевної стiнки 

-це ребра, якi не з'єднуються з хребтовим стовпом 

-це ребра, якi не сполучаються з грудниною, а 

причленовуються до розташованого вище ребра 

-цi ребра хрящовими частинами сполучаються з 

грудними хребцями 

? 

Якi ребра називаються коливними? 

-8 - 10 пари ребер 

-1 - 7 пари ребер 

+11 i 12 пари ребер 

-5 - 7 пари ребер 

? 

Як називаються ребра, якi закiнчуються у м'язах черевної 

стiнки? 

+коливнi ребра 

-справжнi ребра 

-несправжнi ребра 

-хрящовi ребра 

? 

З чим сполучаються заднi кiнцi ребер? 

+з  грудними хребцями 

-з поперечними вiдростками поперекових хребцiв 

-з поперечними вiдростками шийних хребцiв 

-з грудниною 

? 

Якi анатомiчнi утвори є на головцi ребра? 

+суглобова поверхня та гребiнь головки ребра 

-ямка головки ребра 

-горбок головки ребра 

-борозна головки ребра 

? 

Де розташований кут ребра? 

-попереду вiд головки ребра 

-на межi ребрової кiстки i ребрового хряща 

-вiдповiдає шийцi ребра 

+попереду вiд горбка чи в дiлянцi горбка ребра 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться на нижньому краї 

ребра з внутрiшньої його сторони? 

-кут ребра 

+борозна ребра 

-шийка ребра 

-хрящ ребра 

? 

Де знаходиться борозна ребра? 

+на нижньому краю ребра з внутрiшньої його поверхнi 

-на верхньому краю ребра з внутрiшньої його поверхнi 

-на нижньому краю ребра з зовнiшньої його поверхнi 

-на верхнiй поверхнi ребра 

? 

Якi частини має груднина? 

-нiжка, тiло i мечоподiбний вiдросток 

-ручка, тiло i суглобовий вiдросток 

+ручка, тiло i мечоподiбний вiдросток 

-ручка, тiло i поперечний вiдросток 

? 

Якi анатомiчнi утвори є на верхньому краї ручки 

груднини? 

-ребернi вирiзки 

+яремна i ключичнi вирiзки 

-яремна i ребернi вирiзки 

-яремна i мечоподiбна вирiзки 

? 

Де знаходиться на груднинi яремна вирiзка? 

+на верхньому краю ручки груднини 

-на нижньому краю ручки груднини 

-на мечоподiбному вiдростку 

-на латеральному краю тiла груднини 

? 

Де знаходиться на груднинi ключична вирiзка? 

+на верхньому краю ручки груднини латеральнiше вiд 

яремної вирiзки 

-на верхньому краю ручки груднини медiальнiше вiд 

яремної вирiзки 

-на бiчних краях тiла груднини 

-на бiчних краях мечоподiбного вiдростка 

? 

Що є на бiчних краях тiла груднини? 

-ключичнi вирiзки 

-яремнi вирiзки 

-суглобовi вiдростки 

+ребровi вирiзки 

? 

Що є на бiчних краях ручки груднини? 

+двi заглибини для хряща I ребра i двi половини вирiзки 

для зчленування з II ребром 

-яремна та ключичнi вирiзки 

-двi заглибини для хряща I ребра i яремна вирiзка 

-ребровi вирiзки 

? 

Що утворюється мiж ручкою i тiлом груднини? 

-мечоподiбний вiдросток груднини 

-яремна вирiзка 

+кут груднини 

-суглобовий вiдросток груднини 

? 

З якими частинами груднини сполучається II ребро? 

-з тiлом i мечоподiбним вiдростком 

-тiльки з тiлом 

-тiльки з ручкою 

+з ручкою i тiлом 

? 

З чим сполучаються ребровi хрящi III - VI ребер? 

-з ребровими вирiзками ручки груднини 

-з ребровими вирiзками мечоподiбного вiдростка 

-з ребровими вирiзками ручки та тiла груднини 

+з ребровими вирiзками тiла груднини 

? 

Як називається вiдросток груднини? 

-нижнiй суглобовий 

-верхнiй суглобовий 

+мечоподiбний 

-поперечний 

? 

Кістки верхньої та нижньої кінцівок. 

? 



Якi вiддiли видiляють у кiстках верхньої кiнцiвки? 

-пояс верхньої кiнцiвки i плече 

-пояс верхньої кiнцiвки i передплiччя 

+пояс верхньої кiнцiвки i вiльна частина верхньої кiнцiвки 

-плече, передплiччя i кисть 

? 

З яких кiсток складається пояс верхньої кiнцiвки? 

-ключицi i груднини 

-лопатки i плечової кiстки 

+ключицi i лопатки 

-лопатки, груднини i ребер 

? 

Якi кути має лопатка? 

-нижнiй, верхнiй i медiальний 

-медiальний, латеральний i верхнiй 

-переднiй, заднiй i бiчний 

+нижнiй, бiчний i верхнiй 

? 

Якi поверхнi має лопатка? 

-медiальну i латеральну 

-верхню i нижню 

+реброву i задню 

-реброву i верхню 

? 

Якi анатомiчнi утвори знаходяться на дорсальнiй 

поверхнi лопатки? 

+ость лопатки, надостьова ямка, пiдостьова ямка 

-ость лопатки надплечовий вiдросток, пiдлопаткова ямка 

-ость лопатки, надсуглобовий горбок, пiдсуглобовий 

горбок 

-пiдлопаткова ямка, суглобова западина 

? 

Чим закiнчується ость лопатки з латеральної сторони? 

-суглобовою западиною 

+надплечовим вiдростком (акромiоном) 

-дзьобоплечовим вiдростком 

-шийкою лопатки 

? 

Перелiчiть вiдростки лопатки: 

-суглобовий вiдросток i дзьобоподiбний вiдросток 

-надплечовий вiдросток i медiальний вiдросток 

-надостьовий вiдросток i пiдостьовий вiдросток 

+акромiон i дзьобоподiбний вiдросток 

? 

Чим представлений бiчний кут лопатки? 

+суглобовою западиною 

-голiвкою лопатки 

-ключичною суглобовою поверхнею 

-ключичною вирiзкою 

? 

Як називається анатомiчний утвiр лопатки, який слугує 

для зчленування з голiвкою плечової кiстки? 

+суглобова западина 

-надостьова ямка 

-пiдостьова ямка 

-пiдлопаткова ямка 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться над верхнiм краєм 

суглобової западини лопатки? 

+надсуглобовий горбок 

-пiдсуглобовий горбок 

-дзьобоподiбний вiдросток 

-ость лопатки 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться пiд нижнiм краєм 

суглобової западини лопатки? 

+пiдсуглобовий горбок 

-надсуглобовий горбок 

-дзьобоподiбний вiдросток 

-ость лопатки 

? 

На якiй поверхнi лопатки знаходяться пiдостьова i 

надостьова ямки? 

+на дорзальнiй 

-на ребровiй 

-на верхнiй 

-на нижнiй 

? 

На якiй поверхнi лопатки знаходиться пiдлопаткова 

ямка? 

-на заднiй 

-на верхнiй 

+на ребровiй 

-на нижнiй 

? 

Де знаходиться згин ключицi назад? 

+зi сторони акромiального кiнця 

-зi сторони груднинного кiнця 

-на тiлi ключицi 

-посерединi ключицi 

? 

З чим зчленовується груднинний кiнець ключицi? 

-з мечоподiбним вiдростком груднини 

+з ключичною вирiзкою груднини 

-з акромiоном лопатки 

-з дзьобоподiбним вiдростком лопатки 

? 

З чим зчленовується акромiальний кiнець ключицi? 

+iз суглобовою поверхнею акромiона 

-iз суглобовою поверхнею дзьобоподiбного вiдростка 

лопатки 

-з плечовою кiсткою 

-з грудниною 

? 

До яких кiсток належить плечова кiстка? 

-плоска кiстка 

-повiтроносна кiстка 

+типова довга трубчаста кiстка 

-губчаста кiстка 

? 

З яких частин складається плечова кiстка? 

+дiафiза i двох епiфiзiв 

-дiафiза i вiдросткiв 

-основної частини i епiфiзiв 

-тiла, головки  i метафiзiв 

? 

Якi анатомiчнi утвори є на проксимальному кiнцi 

плечової кiстки? 

+головка, анатомiчна шийка, великий i малий горбки, 

гребiнь малого i великого горбка, мiжгорбкова борозна 

-головка, хiрургiчна шийка, латеральний i медiальний 

горбки 

-головка, анатомiчна шийка, верхнiй i нижнiй горбки, 

борозна лiктьового нерва 

-головка, анатомiчна шийка, присереднiй i бiчний 

надвиростки 



? 

Що знаходяться по краю головки плечової кiстки? 

-хiрургiчна шийка 

-гребiнь малого горбка 

+анатомiчна шийка 

-гребiнь великого горбка 

? 

Який анатомiчний утвiр розташований мiж горбками i 

гребенями горбкiв плечової кiстки? 

+мiжгорбкова борозна 

-анатомiчна шийка 

-борозна лiктьового нерва 

-борозна променевого нерва 

? 

Як називається найвужче мiсце мiж головкою плечової 

кiстки та її тiлом? 

-анатомiчна шийка 

-мiжгорбкова борозна 

+хiрургiчна шийка 

-гребiнь малого горбка 

? 

Де знаходиться борозна променевого нерва? 

-на передньобiчнiй поверхнi тiла плечової кiстки 

+на заднiй поверхнi тiла плечової кiстки 

-на заднiй поверхнi присереднього надвиростка плечової 

кiстки 

-на передньомедiальнiй поверхнi тiла плечової кiстки 

? 

Яка борозна розташована на заднiй поверхнi тiла 

плечової кiстки? 

-борозна лiктьового нерва 

-мiжгорбкова борозна 

+борозна променевого нерва 

-борозна серединного нерва 

? 

Яким анатомiчним утвором закiнчується дистальний 

кiнець плечової кiстки? 

+виростком плечової кiстки 

-головкою плечової кiстки 

-головочкою плечової кiстки 

-дельтоподiбною горбистiстю 

? 

Де знаходиться блок плечової кiстки? 

-на проксимальному кiнцi плечової кiстки 

-на виростку плечової кiстки з латеральної сторони 

-на тiлi плечової кiстки, ззаду 

+на виростку плечової кiстки з медiальної сторони 

? 

Де знаходиться лiктьова ямка плечової кiстки? 

-спереду над блоком плечової кiстки 

-над головочкою плечової кiстки спереду 

-на проксимальному кiнцi плечової кiстки, нижче її 

головки 

+ззаду над блоком плечової кiстки 

? 

На якiй поверхнi виростка плечової кiстки розташована 

лiктьова  ямка? 

-на переднiй 

-на медiальнiй 

+на заднiй 

-на латеральнiй 

? 

Де знаходиться борозна лiктьового нерва? 

+на заднiй поверхнi присереднього надвиростка 

плечової кiстки 

-на переднiй поверхнi присереднього надвиростка 

плечової кiстки 

-на заднiй поверхнi тiла плечової кiстки 

-на заднiй поверхнi латерального надвиростка плечової 

кiстки 

? 

З яких частин складається лiктьова кiстка? 

-тiла, медiального i латерального кiнцiв 

-основної частини i вiдросткiв 

+проксимального i дистального епiфiзiв та тiла 

-тiла i вiдросткiв 

? 

Якi анатомiчнi утвори є на верхньому епiфiзi лiктьової 

кiстки? 

+блокова вирiзка, лiктьовий i вiнцевий вiдростки, 

променева вирiзка, лiктьова горбистiсть 

-головка, суглобова ямка, лiктьова горбистiсть 

-головка, медiальний шилоподiбний вiдросток 

-блокова вирiзка, лiктьовий вiдросток, вирiзка лiктьової 

кiстки, лiктьова горбистiсть медiальний шилоподiбний 

вiдросток 

? 

Як називається заднiй вiдросток блокової вирiзки 

лiктьової кiстки? 

-вiнцевий вiдросток 

-медiальний шилоподiбний вiдросток 

+лiктьовий вiдросток 

-латеральний шилоподiбний вiдросток 

? 

Як називається переднiй вiдросток блокової вирiзки 

лiктьової кiстки? 

+вiнцевий вiдросток 

-лiктьовий вiдросток 

-медiальний шилоподiбний вiдросток 

-латеральний шилоподiбний вiдросток 

? 

Що знаходиться мiж лiктьовим i вiнцевим вiдростками 

лiктьової кiстки? 

-вирiзка променевої кiстки 

-вирiзка лiктьової кiстки 

-горбистiсть лiктьової кiстки 

+блокова вирiзка 

? 

Де знаходиться горбистiсть лiктьової кiстки? 

+дещо нижче вiнцевого вiдростка лiктьової кiстки 

-позаду вiд лiктьового вiдростка лiктьової кiстки 

-на верхiвцi лiктьового вiдростка лiктьової кiстки 

-на заднiй поверхнi тiла лiктьової кiстки 

? 

Яким анатомiчним утвором закiнчується дистальний 

кiнець лiктьової кiстки? 

+головкою лiктьової кiстки 

-лiктьовим вiдростком лiктьової кiстки 

-вiнцевим вiдростком лiктьової кiстки 

-блоковою вирiзкою лiктьової кiстки 

? 

Що розрiзняють на дистальному епiфiзi лiктьової кiстки? 

+головку лiктьової кiстки, суглобовий обвiд i 

шилоподiбний вiдросток 

-лiктьовий i вiнцевий вiдростки лiктьової кiстки 



-головку i шийку лiктьової кiстки, променеву вирiзку 

лiктьової кiстки 

-лiктьовий i шилоподiбний вiдростки, блокову вирiзку 

лiктьової кiстки 

? 

Яке положення на передплiччi займає  лiктьова кiстка? 

-латеральне 

-переднє 

-заднє 

+медiальне 

? 

Яке положення на передплiччi займає променева кiстка? 

+латеральне 

-медiальне 

-переднє 

-заднє 

? 

З яких частин складається променева кiстка? 

-тiла i вiдросткiв 

+тiла, проксимального i дистального епiфiзiв 

-тiла, медiального i латерального кiнцiв 

-основної частини i вiдросткiв 

? 

Якi анатомiчнi утвори є на проксимальному епiфiзi 

променевої кiстки? 

+головка, суглобова ямка, суглобовий обвiд, шийка, 

горбистiсть променевої кiстки 

-блокова вирiзка, лiктьовий i вiнцевий вiдростки 

-головка i шилоподiбний вiдросток 

-головка, горбистiсть променевої кiстки, вiнцевий 

вiдросток 

? 

Де знаходиться горбистiсть променевої кiстки? 

+на переднiй поверхнi променевої кiстки нижче її шийки 

-на головцi променевої кiстки 

-на заднiй поверхнi променевої кiстки нижче її шийки 

-на нижньому кiнцi променевої кiстки 

? 

Що вiдходить з бiчної сторони дистального епiфiза 

променевої кiстки? 

-суглобовий вiдросток 

-головка променевої кiстки 

+шилоподiбний вiдросток 

-вiнцевий вiдросток 

? 

На якi вiддiли подiляється скелет кистi? 

-зап'ястковi кiстки та фаланги пальцiв 

-проксимальний i дистальний вiддiли 

-проксимальний вiддiл та кiстки пальцiв 

+зап'ястковi кiстки, п'ястковi кiстки та кiстки пальцiв 

? 

Як розмiщенi зап'ястковi кiстки? 

+у два ряди - проксимальний та дистальний 

-у два ряди - медiальний та латеральний 

-у два ряди - переднiй та заднiй 

-в один ряд 

? 

Якi кiстки утворюють проксимальний ряд зап'ясткових 

кiсток? 

+човноподiбна, пiвмiсяцева, тригранна i горохоподiбна 

-човноподiбна, кiстка-трапецiя, головчаста i 

горохоподiбна 

-пiвмiсяцева, тригранна, трапецiєподiбна i головчаста 

-тригранна, трапецiєподiбна, головчаста, горохоподiбна 

? 

Якi кiстки утворюють дистальний ряд зап'ясткових кiсток? 

-кiстка-трапецiя, човноподiбна, пiвмiсяцева i головчаста 

-трапецiєподiбна, тригранна, гачкувата та горохоподiбна 

+кiстка-трапецiя, трапецiєподiбна, головчаста та 

гачкувата 

-головчаста, гачкувата, пiвмiсяцева i горохоподiбна 

? 

З яких кiсток складається п'ясток? 

-з двох п'ясткових кiсток 

-з восьми п'ясткових кiсток 

-з чотирьох п'ясткових кiсток 

+з п'яти п'ясткових кiсток 

? 

Звiдки ведеться вiдлiк п'ясткових кiсток? 

-вiд мiзинця до великого пальця 

-вiд медiального краю кистi до латерального 

+вiд великого пальця до мiзинця 

-вiд дистального ряду зап'ясткових кiсток до фалангiв 

пальцiв 

? 

З яких частин складаються п'ястковi кiстки? 

+основи, тiла i головки 

-тiла i двох головок 

-основи i двох головок 

-тiла i двох вiдросткiв 

? 

Як називається I палець кистi, який є найкоротший i 

найтовстiйший? 

-великий палець (hallux) 

-товстий палець 

+великий палець (pollex) 

-короткий палець 

? 

Як називається другий палець кистi? 

+вказiвний палець (index) 

-великий палець (pollex) 

-довгий палець 

-короткий палець 

? 

Як називається III палець кистi? 

-великий палець (pollex) 

+середнiй палець (medius) 

-вказiвний палець (index) 

-довгий палець 

? 

Як називається IV палець кистi? 

-середнiй палець (medius) 

-вказiвний палець (index) 

-короткий палець 

+персневий палець (anularis) 

? 

Як називається V палець кистi? 

+мiзинець (minimus) 

-короткий палець 

-персневий палець (anulus) 

-товстий палець 

? 

Якi фаланги розрiзняють на пальцях кистi окрiм великого 

пальця? 

+проксимальнi, середнi, дистальнi 

-медiальнi, середнi i латеральнi 



-медiальнi, середнi i нижнi 

-латеральнi, проксимальнi i середнi 

? 

Якi фаланги має великий палець кистi? 

-дистальну i кiнцеву 

-середню i кiнцеву 

+проксимальну i дистальну 

-середню i дистальну 

? 

Якi кiстки верхньої кiнцiвки вiдносяться до плоских 

кiсток? 

+лопатка 

-лопатка, ключиця та плечова кiстка 

-п'ястковi кiстки та фаланги пальцiв 

-плечова, променева та лiктьова кiстки 

? 

До яких кiсток за класифiкацiєю вiдносяться кiстки 

зап'ястка? 

-до плоских 

+до губчастих 

-до повiтроносних 

-до коротких трубчастих 

? 

До яких кiсток за класифiкацiєю вiдносяться кiстки 

пальцiв? 

+до коротких трубчастих 

-до плоских 

-до губчастих 

-до довгих трубчастих 

? 

З яких кiсток складається кульшова кiстка? 

-iз клубової i крижової 

-iз лобкової, сiдничої i куприка 

+iз клубової, лобкової i сiдничої 

-клубової, сiдничої i крижової 

? 

Який анатомiчний утвiр утворюється в мiсцi зчленування 

тiл клубової, сiдничої та лобкової кiстки? 

+кульшова западина 

-суглобова ямка 

-стегнова западина 

-затульний отвiр 

? 

З якою кiсткою зчленовується кульшова западина? 

+з головкою стегнової кiстки 

-з крижовою кiсткою 

-з куприком 

-з V поперековим хребцем 

? 

З яких вiддiлiв складається клубова кiстка? 

-тiла i основної частини 

+тiла i крила 

-основної частини i крила 

-тiла i вiдросткiв 

? 

Як називається нижнiй потовщений вiддiл клубової 

кiстки? 

+тiло 

-основна частина 

-крило 

-латеральний вiдросток 

? 

Як називається верхнiй розширений вiддiл кiстки? 

-тiло 

-основна частина 

-латеральний вiдросток 

+крило 

? 

Чим закiнчується спереду клубовий гребiнь? 

+верхньою передньою та нижньою передньою 

клубовими остями 

-латеральною та медiальною переднiми клубовими 

остями 

-передньою клубовою горбистiстю 

-передньою клубовою ямкою 

? 

З якою кiсткою зчленовується вушкоподiбна поверхня 

клубової кiстки? 

-з головкою стегнової кiстки 

+з вушкоподiбною поверхнею крижової кiстки 

-з тiлом лобкової кiстки 

-з гiлкою сiдничої кiстки 

? 

З яких частин складається лобкова кiстка? 

-тiла i двох вiдросткiв 

-основної частини i тiла 

-основної частини i двох гiлок 

+тiла i двох гiлок 

? 

Яка частина лобкової кiстки бере участь в утвореннi 

кульшової западини? 

+тiло 

-верхня гiлка 

-нижня гiлка 

-основна частина 

? 

Якi гiлки має лобкова кiстка? 

+верхню та нижню 

-латеральну та медiальну 

-передню та задню 

-передню та верхню 

? 

З якою кiсткою зчленовується симфiзна поверхня 

лобкової кiстки? 

+з протилежною лобковою кiсткою 

-з сiдничою кiсткою 

-з клубовою кiсткою 

-з крижовою кiсткою 

? 

З яких частин складається сiднича кiстка? 

-тiла i основної частини 

+тiла i гiлки 

-двох гiлок 

-тiла i крила 

? 

Яка частина сiдничої кiстки бере участь в утвореннi 

кульшової западини? 

-гiлка 

-основна частина 

+тiло 

-крило 

? 

З чим зливається гiлка сiдничої кiстки? 

-з верхньою гiлкою лобкової кiстки 

-з тiлом лобкової кiстки 

-з тiлом клубової кiстки 



+з нижньою гiлкою лобкової кiстки 

? 

Який анатомiчний утвiр на кульшовiй кiстцi обмежений 

гiлками лобкової i сiдничої кiсток? 

+затульний отвiр 

-кульшова западина 

-затульна борозна 

-симфiзна поверхня 

? 

З яких частин складається стегнова кiстка? 

-тiла, вiдросткiв та метафiзiв 

+дiафiза, проксимального i дистального епiфiзiв 

-основної частини та апофiзiв 

-тiла та дiафiза 

? 

Яким анатомiчним утвором закiнчується проксимальний 

кiнець стегнової кiстки? 

+головкою стегнової кiстки 

-великим вертлюгом 

-двома виростками 

-малим i третiм вертлюгом 

? 

У яку сторону спрямована головка стегнової кiстки? 

-латерально 

-вперед 

-назад 

+медiально 

? 

Який утвiр розташований на головцi стегнової кiстки? 

-отвiр головки 

-вертлюгова ямка 

-шорстка лiнiя 

+ямка головки 

? 

З якою кiсткою зчленовується головка стегнової кiстки? 

+з кульшовою кiсткою 

-з великогомiлковою кiсткою 

-з лобковою кiсткою 

-з сiдничою кiсткою 

? 

Який анатомiчний утвiр сполучає головку стегнової кiстки 

з її тiлом? 

-великий вертлюг 

+шийка 

-малий вертлюг 

-мiжвертлюгова лiнiя 

? 

Що утворює дистальний кiнець стегнової кiстки? 

+латеральний та медiальний виростки 

-головку i шийку стегнової кiстки 

-малий i великий вертлюги 

-надколiнкову поверхню i третiй вертлюг 

? 

У що переходять суглобовi поверхнi виросткiв стегна 

спереду? 

-у пiдколiнну поверхню 

-у малий i великий вертлюги 

-у вертлюгову ямку 

+у наколiнкову поверхню 

? 

Де знаходиться надколiнок? 

+у товщi сухожилка чотириголового м'яза стегна, спереду 

вiд стегнової кiстки 

-у товщi сухожилка чотириголового м'яза стегна, ззаду 

вiд стегнової кiстки 

-з присередньої сторони дистального кiнця стегнової 

кiстки 

-з бiчної сторони дистального кiнця стегнової кiстки 

? 

З яких частин складається великогомiлкова кiстка? 

-тiла i двох вiдросткiв 

+тiла i двох епiфiзiв 

-основної частини i двох кiнцiв 

-тiла i двох виросткiв 

? 

Чим закiнчується проксимальний кiнець 

великогомiлкової кiстки? 

+присереднiм та бiчним виростками 

-головкою 

-суглобовою поверхнею i присередньою кiсточкою 

-суглобовим вiдростком 

? 

Який анатомiчний утвiр вiдходить униз з присередньої 

сторони дистального кiнця великогомiлкової кiстки? 

-бiчна кiсточка 

-нижня кiсточка 

+присередня кiсточка 

-головка великогомiлкової кiстки 

? 

Якi частини має малогомiлкова кiстка? 

+тiло i два епiфiзи 

-тiло i два вiдростка 

-тiло i головку 

-основну частину i бiчну кiсточку 

? 

Що утворює проксимальний кiнець малогомiлкової 

кiстки? 

+головку малогомiлкової кiстки 

-присередню кiсточку 

-бiчну кiсточку 

-основу малогомiлкової кiстки 

? 

З якою кiсткою зчленовується суглобова поверхня 

головки малогомiлкової кiстки? 

-з стегновою кiсткою 

-з наколiнком 

+з великогомiлковою кiсткою 

-з надп'ятковою кiсткою 

? 

Що утворює дистальний кiнець малогомiлкової кiстки? 

-присередню кiсточку 

+бiчну кiсточку 

-головку 

-суглобовий вiдросток 

? 

З якою кiсткою зчленовується суглобова поверхня бiчної 

кiсточки малогомiлкової кiстки? 

+з надп'ятковою кiсткою 

-з великогомiлковою кiсткою 

-з стегновою кiсткою 

-з наколiнком 

Скiльки плеснових кiсток i звiдки здiйснюється їх вiдлiк? 

+5, вiд великого пальця до мiзинця 

-5, вiд мiзинця до великого пальця 

-6, вiд медiального краю стопи до латерального 

-5, вiд латерального краю стопи до медiального 



? 

З яких частин складається кожна плеснова кiстка? 

+основи, тiла i головки 

-тiла i двох головок 

-основи i двох головок 

-тiла, верхнього i нижнього вiдросткiв 

? 

Як називається проксимальний кiнець плеснової кiстки? 

-головка 

-верхнiй (проксимальний) вiдросток 

-суглобовий вiдросток 

+основа 

? 

Як називається дистальний кiнець плеснової кiстки? 

-основа 

+головка 

-нижнiй (дистальний) вiдросток 

-суглобовий вiдросток 

? 

Якi фаланги розрiзняють на пальцях стопи (окрiм 

першого пальця)? 

+проксимальнi, середнi i кiнцевi 

-проксимальнi i дистальнi 

-проксимальнi, медiальнi i нижнi 

-проксимальнi, бiчнi i кiнцевi 

? 

Якi фаланги має великий палець стопи? 

-середню i кiнцеву 

-дистальну i кiнцеву 

+проксимальну i кiнцеву 

-верхню i нижню 

? 

Якi частини мають фаланги пальцiв стопи? 

+основу, тiло i головку 

-тiло i двi головки 

-тiло i основну частину 

-тiло i два вiдростки 

? 

Кістки мозкового черепа: лобова, 

тім'яна і потилична кістки. 

Клиноподібна та решітчаста кістки. 
? 

До яких кiсток належить лобова кiстка? 

-до парних кiсток мозкового черепа 

+до непарних повiтроносних кiсток мозкового черепа 

-до непарних повiтроносних кiсток лицьового черепа 

-до парних кiсток лицьового черепа 

? 

Якi частини має лобова кiстка? 

-очноямковi та основну частини 

-бiчнi частини та луску 

+очноямковi та носову частини,  луску 

-носову та бiчнi частини 

? 

Як називається поверхня лобової луски, що прилягає до 

головного мозку? 

-зовнiшня 

-медiальна 

+внутрiшня 

-латеральна 

? 

Де знаходяться надочноямкова вирiзка або 

надочноямковий отвiр? 

-на скроневiй лiнiї лобової кiстки 

+на надочноямковому краю лобової кiстки 

-на зовнiшнiй поверхнi лобової луски мiж надбровними 

дугами 

-на внутрiшнiй поверхнi лобової луски по середнiй лiнiї 

унизу 

? 

Яким анатомiчним утвором закiнчується 

надочноямковий край латерально? 

+величним вiдростком 

-суглобовим вiдростком 

-лобовим вiдростком 

-слiпим отвором 

? 

Де знаходиться надбрiвна дуга? 

+на зовнiшнiй поверхнi лобової луски вище 

надочноямкового краю 

-над надперенiссям 

-на зовнiшнiй поверхнi лобової луски вище лобового 

горба 

-вiдповiдає скроневiй лiнiї 

? 

Що розташовано мiж надбровними дугами? 

-лобовий горб 

-лобовий гребiнь 

+гладка площадка надперенiсся 

-отвiр лобової пазухи 

? 

Як називається анатомiчний утвiр, розташований на 

зовнiшнiй поверхнi лобової луски приблизно посерединi 

кожної її половини? 

+лобовий горб 

-надперенiсся 

-лобовий гребiнь 

-надбрiвнi дуги 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться посерединi 

внутрiшньої поверхнi лобової луски? 

+борозна верхньої стрiлової пазухи 

-борозна нижньої стрiлової пазухи 

-ямка сльозової залози 

-дiрчаста пластинка 

? 

Де знаходиться слiпий отвiр? 

+на внутрiшнiй поверхнi лобової луски бiля основи 

лобового гребеня 

-на зовнiшнiй поверхнi лобової луски бiля скроневої лiнiї 

-вiдповiдає отвору лобової пазухи 

-в ямцi сльозової залози 

? 

Який анатомiчний утвiр вiддiляє праву очноямкову 

частину вiд лiвої? 

-слiпий отвiр 

-скронева лiнiя 

-лобовий гребiнь 

+решiтчаста вирiзка 

? 

Якi поверхнi має очноямкова частина лобової кiстки? 

+верхню (мозкову) i нижню (очноямкову) 

-медiальну i латеральну 

-медiальну i нижню (очноямкову) 



-латеральну i верхню (мозкову) 

? 

Де знаходиться ямка сльозної залози? 

+в очноямковiй частинi лобової кiстки на її нижнiй 

(очноямковiй) поверхнi бiля бiчного кута 

-в очноямковiй частинi лобової кiстки на її верхнiй 

(мозковiй) поверхнi 

-в очноямковiй частинi лобової кiстки на її нижнiй 

поверхнi з медiальної сторони 

-в очноямковiй частинi лобової кiстки на її нижнiй 

поверхнi в дiлянцi блокової ямки i блокової остi 

? 

Де розташована носова частина лобової кiстки? 

-мiж лускою та порожниною лобової кiстки 

-мiж надбровними дугами лобової кiстки 

+мiж очноямковими частинами лобової кiстки 

-мiж лобовими горбами лобової кiстки 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться справа i злiва вiд 

гребеня i носової остi лобової кiстки? 

+отвiр лобової пазухи 

-слiпий отвiр 

-ямка слiзної залози 

-дiрчаста пластинка решiтчастої кiстки 

? 

Як називається порожнина лобової кiстки? 

-слiпа пазуха 

+лобова пазуха 

-комiркова пазуха 

-решiтчаста пазуха 

? 

Що знаходиться в лобовiй пазусi? 

-лiмфа 

-венозна кров 

+повiтря 

-спинномозкова рiдина 

? 

З чим сполучається лобова пазуха? 

+з порожниною носа 

-з порожниною рота 

-з порожниною черепа 

-з порожниною середнього вуха 

? 

До який кiсток належить тiм'яна кiстка за класифiкацiєю? 

+до плоских 

-до губчастих 

-до повiтроносних 

-до сесамоподiбних 

? 

Якi поверхнi розрiзняють на тiм'янiй кiстцi? 

-медiальну i латеральну 

-верхню та нижню 

-нижню та латеральну 

+зовнiшню i внутрiшню 

? 

Де знаходиться тiм'яний горб? 

+у центрi зовнiшньої поверхнi тiм'яної кiстки 

-в дiлянцi потиличного кута 

-у центрi внутрiшньої поверхнi тiм'яної кiстки 

-в дiлянцi лобового кута 

? 

Якi анатомiчнi утвори знаходяться на зовнiшнiй поверхнi 

тiм'яної кiстки нижче її горба? 

-верхня i нижня тiм'янi лiнiї 

-передня та задня скроневi лiнiї 

-передня та задня тiм'янi лiнiї 

+верхня i нижня скроневi лiнiї 

? 

Де на тiм'янiй кiстцi знаходиться борозна верхньої 

стрiлової пазухи? 

+на внутрiшнiй поверхнi тiм'яної кiстки уздовж її 

стрiлового краю 

-на зовнiшнiй поверхнi тiм'яної кiстки уздовж її стрiлового 

краю 

-на внутрiшнiй поверхнi тiм'яної кiски в дiлянцi її 

соскоподiбного кута 

-на внутрiшнiй поверхнi тiм'яної кiстки по уздовж її 

потиличного краю 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться на внутрiшнiй 

поверхнi тiм'яної кiстки в дiлянцi її соскоподiбного кута? 

+борозна сигмоподiбної пазухи 

-борозна верхньої стрiлової пазухи 

-борозна нижньої стрiлової пазухи 

-зернистi ямочки 

? 

Якi утвори знаходяться на внутрiшнiй поверхнi  тiм'яної 

кiстки? 

+борозна верхньої стрiлової пазухи, борозна 

сигмоподiбної пазухи, зернистi ямочки, артерiальнi 

борозни 

-тiм'яний горб, верхня i нижня скроневi лiнiї, тiм'яний 

отвiр 

-лобовий горб, скронева лiнiя, слiпий отвiр 

-клиноподiбний кут, борозна верхньої стрiлової пазухи, 

зернистi ямочки 

? 

Якi утвори знаходяться на зовнiшнiй поверхнi  тiм'яної 

кiстки? 

-лобовий горб, скронева лiнiя, слiпий отвiр 

+тiм'яний горб, верхня i нижня скроневi лiнiї, тiм'яний 

отвiр 

-клиноподiбний кут, борозна верхньої стрiлової пазухи, 

зернистi ямочки 

-борозна верхньої стрiлової пазухи, борозна 

сигмоподiбної пазухи, зернистi ямочки, артерiальнi 

борозни 

? 

До який кiсток належить потилична кiстка за 

класифiкацiєю? 

-до губчастих 

+до плоских 

-до повiтроносних 

-до сесамоподiбних 

? 

Якi частини має потилична кiстка? 

+потиличну луску, основну i бiчнi частини 

-потиличну луску, верхню та нижню частини 

-основну та медiальнi частини 

-основну, медiальну та бiчнi частини 

? 

Який анатомiчний утвiр замикають усi частини 

потиличної кiстки? 

-малий отвiр 

-схил 

+великий отвiр 



-виростковий канал 

? 

Де знаходиться глотковий горбок потиличної кiстки? 

+на зовнiшнiй поверхнi основної частини потиличної 

кiстки 

-на внутрiшнiй поверхнi основної частини потиличної 

кiстки 

-на бiчних частинах потиличної кiстки 

-на схилi потиличної кiстки 

? 

З якою кiсткою зчленовуються суглобовi поверхнi 

потиличних виросткiв? 

-з клиноподiбною кiсткою 

-з скроневою кiсткою 

+з атлантом 

-з тiм'яною кiсткою 

? 

Де на потиличнiй кiстцi знаходиться виростковий канал? 

+на днi виросткової ямки бiчних частин потиличної кiстки 

-бiля яремного вiдростка потиличної кiстки 

-на основнiй частинi потиличної кiстки 

-на схилi 

? 

Де знаходиться канал пiд'язикового нерва? 

+на бiчних частинах потиличної кiстки, проходить через 

основу виростка 

-на днi виросткової ямки бiчних частин потиличної кiстки 

-на внутрiшнiй поверхнi потиличної луски 

-в дiлянцi яремного вiдростка i яремної вирiзки 

потиличної кiстки 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться у центрi зовнiшньої 

поверхнi потиличної луски? 

-внутрiшнiй потиличний виступ 

-глотковий горбок 

-хрестоподiбне пiдвищення 

+зовнiшнiй потиличний виступ 

? 

Де знаходиться зовнiшнiй потиличний гребiнь? 

+по серединнiй лiнiї зовнiшньої поверхнi потиличної 

луски на рiвнi вiд зовнiшнього потиличного виступу до 

заднього краю великого отвору 

-по серединнiй лiнiї внутрiшньої поверхнi потиличної 

луски на рiвнi  вiд хрестоподiбного пiдвищення до 

заднього краю великого отвору 

-на зовнiшнiй поверхнi основної частини потиличної 

кiстки 

-на зовнiшнiй поверхнi бiчних частин потиличної кiстки 

? 

Який анатомiчний утвiр iде направо i налiво вiд 

зовнiшнього потиличного виступа? 

+верхня каркова лiнiя 

-нижня каркова лiнiя 

-зовнiшнiй потиличний гребiнь 

-найвища каркова лiнiя 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться в центрi внутрiшньої 

поверхнi потиличної луски? 

-зовнiшнiй потиличний виступ 

-зовнiшнiй потиличний гребiнь 

+хрестоподiбне пiдвищення 

-внутрiшнiй потиличний гребiнь 

? 

Де знаходиться внутрiшнiй потиличний виступ? 

+в центрi хрестоподiбного пiдвищення 

-на внутрiшньому потиличному гребенi 

-на зовнiшньому потиличному гребенi 

-на нижнiй карковiй лiнiї 

? 

Який анатомiчний утвiр iде направо i налiво на рiвнi 

внутрiшнього потиличного виступу? 

-борозна сигмоподiбної пазухи 

-верхня каркова лiнiя 

+борозна поперечної пазухи 

-внутрiшнiй потиличний гребiнь 

? 

Який анатомiчний утвiр iде угору вiд внутрiшнього 

потиличного виступу? 

+борозна верхньої стрiлової пазухи 

-борозна сигмоподiбної пазухи 

-борозна поперечної пазухи 

-внутрiшнiй потиличний гребiнь 

? 

Якi анатомiчнi утвори розташованi на зовнiшнiй  поверхнi 

луски потиличної кiстки? 

+зовнiшнiй потиличний виступ, зовнiшнiй потиличний 

гребiнь, верхня, найвища та нижня карковi лiнiї 

-борозна сигмоподiбної пазухи, борозна поперечної 

пазухи, нижня каркова лiнiя 

-борозна поперечної пазухи, борозна верхньої стрiлової 

пазухи, внутрiшнiй потиличний гребiнь, схил 

-борозна верхньої стрiлової пазухи, хрестоподiбне 

пiдвищення, внутрiшнiй потиличний виступ, борозна 

поперечної пазухи, внутрiшнiй потиличний гребiнь 

? 

Який анатомiчний утвiр розташований на внутрiшнiй 

(мозковiй) поверхнi яремного вiдростка потиличної 

кiстки? 

-борозна нижньої кам'янистої пазухи 

-борозна поперечної пазухи 

+борозна сигмоподiбної пазухи 

-борозна верхньої стрiлової пазухи 

? 

До яких кiсток належить клиноподiбна кiстка за 

класифiкацiєю? 

+до повiтроносних кiсток 

-до змiшаних кiсток 

-до плоских кiсток 

-до парних кiсток мозкового черепа 

? 

З яких частин складається клиноподiбна кiстка? 

+тiла, малих i великих крил, крилоподiбних вiдросткiв 

-тiла та луски 

-тiла, луски та малих крил 

-тiла, малих i великих крил, суглобових вiдросткiв 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться всерединi тiла 

клиноподiбної кiстки? 

-великий отвiр 

+клиноподiбна пазуха 

-сигмоподiбна пазуха 

-зоровий канал 

? 

Що знаходиться в клиноподiбнiй  пазусi? 

-лiмфа 

-венозна кров 



-спинномозкова рiдина 

+повiтря 

? 

З чим сполучається клиноподiбна  пазуха? 

+з порожниною носа 

-з порожниною рота 

-з порожниною черепа 

-з порожниною середнього вуха 

? 

Який анатомiчний утвiр займає верхню поверхню тiла 

клиноподiбної кiстки? 

-сонна борозна 

-крилоподiбна ямка 

+турецьке сiдло 

-отвори клиноподiбної пазухи 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться в центрi турецького 

сiдла? 

+гiпофiзна ямка 

-крилоподiбна ямка 

-клиноподiбна пазуха 

-сонна борозна 

? 

Який анатомiчний утвiр розташований поперечно i 

знаходиться попереду вiд горбка сiдла? 

+передперехресна борозна 

-сонна борозна 

-зоровий канал 

-спинка турецького сiдла 

? 

Що знаходиться справа i злiва бiля основи спинки сiдла? 

-горбок турецького сiдла 

+сонна борозна 

-передперехресна борозна 

-отвори клиноподiбної пазухи 

? 

Що знаходиться на переднiй поверхнi тiла клиноподiбної 

кiстки по боках вiд клиноподiбного гребiня? 

+отвори клиноподiбної пазухи, якi обмеженi 

клиноподiбними раковинами 

-сонна борозна 

-зоровий канал 

-круглий отвiр 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж коренями малих 

крил клиноподiбної кiстки? 

+зоровий канал 

-круглий отвiр 

-овальний отвiр 

-верхня очноямкова щiлина 

? 

Куди веде зоровий канал клиноподiбної кiстки? 

-в середнє вухо 

-в порожнину носа 

+в очну ямку 

-в порожнину рота 

? 

Де розташована спинка сiдла клиноподiбної кiстки? 

+позаду гiпофiзної ямки 

-попереду гiпофiзної ямки 

-попереду вiд передперехресної борозни 

-на нижнiй поверхнi тiла клиноподiбної кiстки 

? 

З якою кiсткою з'єднується задня поверхня тiла 

клиноподiбної кiстки? 

-з лобовою 

-з тiм'яною 

-з решiтчастою 

+з потиличною 

? 

Що знаходиться мiж малими i великими крилами 

клиноподiбної кiстки? 

+верхня очноямкова щiлина 

-нижня очноямкова щiлина 

-зоровий канал 

-круглий отвiр 

? 

Звiдки починаються великi крила клиноподiбної кiстки? 

+вiд бiчної поверхнi тiла клиноподiбної кiстки 

-вiд передньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки 

-вiд задньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки 

-вiд нижньої поверхнi тiла клиноподiбної кiстки 

? 

Якi анатомiчнi утвори знаходяться бiля основи великих 

крил клиноподiбної кiстки? 

+круглий отвiр, овальний отвiр та остистий отвiр 

-сонна борозна та круглий отвiр 

-зоровий канал та овальний отвiр 

-верхня очноямкова щiлина, зоровий канал, круглий 

отвiр 

? 

Де знаходяться крилоподiбнi вiдростки клиноподiбної 

кiстки? 

+вiдходять вiд тiла клиноподiбної кiстки бiля початку 

великого крила i спрямованi униз 

-вiдходять вiд малих крил клиноподiбної кiстки i 

спрямованi униз 

-вiдходять вiд великих крил клиноподiбної кiстки i 

спрямованi назад 

-вiдходять вiд передньої поверхнi тiла клиноподiбної 

кiстки i спрямованi уперед 

? 

Який анатомiчний утвiр пронизує основу крилоподiбного 

вiдростка клиноподiбної кiстки? 

-зоровий канал 

+крилоподiбний канал 

-сонний канал 

-виростковий канал 

? 

Якi пластинки має крилоподiбний вiдросток 

клиноподiбної кiстки? 

+латеральну та медiальну 

-верхню та нижню 

-передню та задню 

-латеральну та передню 

? 

Якi анатомiчнi утвори належать крилоподiбному 

вiдростку клиноподiбної кiстки? 

+крилоподiбна ямка, крилоподiбна вирiзка, 

крилоподiбний гачок, крилоподiбний канал, велика 

пiднебiнна борозна 

-зоровий канал, крилоподiбний канал, круглий отвiр 

-круглий, овальний та остистий отвори 

-верхня очноямкова щiлина, переднiй та заднiй нахиленi 

вiдростки 

? 



До яких кiсток належить решiтчаста кiстка за 

класифiкацiєю? 

-до плоских 

-до змiшаних 

-до парних кiсток лицьового черепа 

+до повiтроносних 

? 

З яких частин складається решiтчаста кiстка? 

+дiрчастої i перпендикулярної пластинок та решiтчастого 

лабiринту 

-дiрчастої, медiальної та латеральної пластинок 

-тiла i перпендикулярної пластинки 

-тiла та решiтчастого лабiринту 

? 

Де розташована дiрчаста пластинка решiтчастої кiстки? 

+в решiтчастiй вирiзцi лобової кiстки 

-на малих крилах клиноподiбної кiстки 

-в крилоподiбнiй вирiзцi клиноподiбної кiстки 

-закриває круглий та овальний отвори клиноподiбної 

кiстки 

? 

Де знаходиться пiвнячий гребiнь решiтчастої кiстки? 

-пiд дiрчастою пластинкою в порожнинi носа 

+над дiрчастою пластинкою як випин перпендикулярної 

пластинки 

-над решiтчастим лабiринтом в порожнинi носа 

-бере участь в утвореннi верхньої частини носової 

перегородки 

? 

На якiй кiстцi розташований слiпий отвiр? 

-на решiтчастiй кiстцi 

-на клиноподiбнiй кiстцi 

+на лобовiй кiстцi 

-на потиличнiй кiстцi 

? 

Який анатомiчний утвiр є продовженням пiвнячого 

гребеня, що спрямований униз в носову порожнину i 

бере участь в утвореннi верхньої частини носової 

перегородки? 

+перпендикулярна пластинка решiтчастої кiстки 

-дiрчаста пластинка решiтчастої кiстки 

-очноямкова пластинка решiтчастої кiстки 

-решiтчастий лабiринт 

? 

Яка частина решiтчастої кiстки розташована по боках вiд 

перпендикулярної пластинки? 

-дiрчаста пластинка 

-пiвнячий гребiнь 

+решiтчастий лабiринт 

-слiпий отвiр 

? 

З яких утворiв складається решiтчастий лабiринт 

решiтчастої кiстки? 

+з переднiх, середнiх та заднiх решiтчастих комiрок, 

верхньої та середньої носових раковин 

-верхньої, середньої та нижньої носових раковин 

-решiтчастих комiрок та дiрчастої пластинки 

-переднiх та заднiх решiтчастих комiрок, решiтчастого 

пухиря, нижньої носової раковини 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж верхньою i 

середньою носовими раковинами решiтчастої кiстки? 

-середнiй носовий хiд 

-нижнiй носовий хiд 

+верхнiй носовий хiд 

-пiвмiсяцева щiлина 

? 

Де розташований середнiй носовий хiд? 

+пiд середньою носовою раковиною решiтчастої кiстки 

-пiд верхньою носовою раковиною решiтчастої кiстки 

-по боках вiд перпендикулярної пластинки решiтчастої 

кiстки 

-по боках вiд пiвнячого греденя решiтчастої кiстки 

? 

Яким анатомiчним утвором прикритi решiтчастi 

лабiринти з бiчної сторони? 

+очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки 

-носовими раковинами решiтчастої кiстки 

-дiрчастою пластинкою решiтчастої кiстки 

-перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки 

? 

Що знаходиться в решiтчастих комiрках решiтчастої 

кiстки? 

-лiмфа 

+повiтря 

-венозна кров 

-спинномозкова рiдина 

? 

З чим сполучаються решiтчастi комiрки решiтчастої 

кiстки? 

-з порожниною рота 

-з порожниною черепа 

-з порожниною середнього вуха 

+з порожниною носа 

? 

Скронева кістка. Канали скроневої 

кістки. Кістки лицевого черепа. 

Верхня та нижня щелепа. 
? 

З яких частин складається скронева кiстка? 

-лускової частини i тiла 

-основної частини, луски та соскоподiбного вiдростка 

+кам'янистої ,  барабанної i лускової частин 

-кам'янистої частини, малих та великих крил 

? 

Якi вiддiли має кам'яниста частина скроневої кiстки? 

-тiло i малi крила 

-тiло i верхiвку 

+основу i верхiвку 

-основу i суглобовий вiдросток 

? 

Який вiддiл кам'янистої частини скроневої кiстки 

переходить у соскоподiбний вiдросток? 

-верхiвка 

+основа 

-тiло 

-мале крило 

? 

Який вiддiл кам'янистої частини скроневої кiстки 

звужений i спрямований вперед та медiально? 

+верхiвка 

-основа 

-тiло 

-мале крило 

? 



Якi поверхнi розрiзняють на кам'янистiй частинi 

скроневої кiстки? 

-верхню та нижню 

-медiальну, латеральну та нижню 

+передню, задню i нижню 

-передню, задню i верхню 

? 

Де знаходиться  м'язово-трубний канал? 

+у кам'янисто-лусковiй щилинi 

-у внутрiшньому слуховому ходi 

-у кам'янисто-барабаннiй щiлинi 

-на днi яремної ямки 

? 

Де закiнчується м'язово-трубний канал? 

-у внутрiшньому слуховому ходi 

-у кам'янисто-барабаннiй щiлинi 

+у барабаннiй порожнинi 

-на днi яремної ямки 

? 

 Як називається верхня частина м'язово-трубного каналу? 

+пiвканал м'яза-натягача барабанної перетинки 

-пiвканал слухової труби 

-розтвiр каналу малого кам'янистого нерва 

-внутрiшнiй слуховий хiд 

? 

Як називається нижня частина м'язово-трубного каналу? 

+пiвканал слухової труби 

-пiвканал м'яза-натягача барабанної перетинки 

-розтвiр каналу малого кам'янистого нерва 

-внутрiшнiй слуховий хiд 

? 

Що розташовано на переднiй поверхнi пiрамiди 

скроневої кiстки? 

+трiйчасте втиснення, дугове пiдвищення, покрiвля 

барабанної порожнини, розтвiр каналу великого 

кам'янистого нерва, розтвiр каналу малого кам'янистого 

нерва 

-борозна нижньої кам'янистої пазухи, внутрiшнiй 

слуховий отвiр, покрiвля барабанної порожнини 

-яремна ямка, яремна вирiзка, трiйчасте втиснення 

-кам'янисто-лускова щiлина, розтвiр каналу великого 

кам'янистого нерва, отвiр канальця присiнка 

? 

Що розташовано на заднiй поверхнi пiрамiди скроневої 

кiстки? 

-борозна нижньої кам'янистої пазухи, внутрiшнiй 

слуховий отвiр, покрiвля барабанної порожнини 

-яремна ямка, яремна вирiзка, трiйчасте втиснення 

+внутрiшнiй слуховий отвiр, внутрiшнiй слуховий хiд та 

отвiр канальця присiнка 

-трiйчасте втиснення, дугове пiдвищення, покрiвля 

барабанної порожнини, розтвiр каналу великого 

кам'янистого нерва, розтвiр каналу малого кам'янистого 

нерва 

? 

Що розташовано на нижнiй поверхнi пiрамiди скроневої 

кiстки? 

+шилоподiбний вiдросток, шилососкоподiбний отвiр, 

яремна ямка, зовнiшнiй отвiр сонного каналу, кам'яниста 

ямочка 

-борозна нижньої кам'янистої пазухи, внутрiшнiй 

слуховий отвiр, внутрiшнiй отвiр сонного каналу 

-яремна ямка, яремна вирiзка, трiйчасте втиснення, 

кам'яниста ямочка 

-кам'янисто-лускова щiлина, розтвiр каналу великого 

кам'янистого нерва, отвiр канальця присiнка, 

шилососкоподiбний отвiр 

? 

На якiй частинi скроневої кiстки знаходиться покрiвля 

барабанної порожнини? 

-на заднiй поверхнi кам'янистої частини скроневої кiстки 

-на барабаннiй частинi скроневої кiстки 

-на лусковiй  частини скроневої кiстки 

+на переднiй поверхнi кам'янистої частини скроневої 

кiстки 

? 

Що знаходиться поблизу верхiвки кам'янистої частини 

скроневої кiстки на її переднiй її поверхнi? 

+трiйчасте втиснення 

-покрiвля барабанної порожнини 

-розтвiр каналу великого кам'янистого нерва 

-внутрiшнiй слуховий отвiр 

? 

Де знаходиться розтвiр каналу великого кам'янистого 

нерва? 

+на переднiй поверхнi кам'янистого частини скроневої 

кiстки 

-на нижнiй поверхнi кам'янистої частини скроневої кiстки 

-на заднiй поверхнi кам'янистої частини скроневої кiстки 

-на внутрiшнiй  поверхнi лускової частини скроневої 

кiстки 

? 

Якi анатомiчнi утвори починаються вiд розтвору каналу 

великого кам'янистого нерва i вiд розтвору каналу 

малого нерва? 

-сонно-барабаннi канальцi 

+борозна великого кам'янистого нерва i борозна малого 

кам'янистого нерва 

-барабаннi канальцi 

-кам'янисто-лусковi щiлини 

? 

Що знаходиться на верхньому краю кам'янистої частини 

скроневої кiстки? 

+борозна верхньої кам'янистої пазухи 

-борозна нижньої кам'янистої пазухи 

-борозна сигмоподiбної пазухи 

-борозна малого кам'янистого нерва 

? 

 Яка поверхня кам'янистої частини скроневої кiстки 

знаходиться на зовнiшнiй основi черепа? 

-передня 

-задня 

+нижня 

-верхня 

? 

Де знаходиться яремна ямка? 

+на нижнiй поверхнi кам'янистої частини скроневої кiстки 

-на переднiй поверхнi кам'янистої частини скроневої 

кiстки 

-на заднiй поверхнi кам'янистої частини скроневої кiстки 

-на зовнiшнiй поверхнi лускової частини скроневої кiстки 

? 

Де починається соскоподiбний каналець скроневої 

кiстки? 

+в яремнiй ямцi 



-в барабаннiй порожнинi 

-в кам'янистiй ямочцi 

-на днi внутрiшнього слухового ходу 

? 

Куди вiдкривається соскоподiбний каналець скроневої 

кiстки? 

+в барабанно-соскоподiбну щiлину 

-в кам'янисто-барабанну щiлину 

-в кам'янисто-лускову щiлину 

-в барабанну порожнину 

? 

Де знаходиться внутрiшнiй отвiр сонного каналу? 

-на днi внутрiшнього слухового ходу 

-на заднiй поверхнi кам'янистої частини скроневої кiстки 

-у барабаннiй порожнинi 

+в дiлянцi верхiвки кам'янистої частини скроневої кiстки 

? 

Де знаходиться зовнiшнiй отвiр сонного каналу? 

+на нижнiй поверхнi кам'янистої частини скроневої кiстки 

-на днi внутрiшнього слухового ходу 

-на заднiй поверхнi кам'янистої частини скроневої кiстки 

-у барабаннiй порожнинi 

? 

Що сполучає сонний канал? 

+зовнiшню основу черепа з внутрiшньою 

-зовнiшню основу черепа з барабанною порожниною 

-внутрiшню основу черепа з барабанною порожниною 

-крило-пiднебiнну ямку з зовнiшньою основою черепа 

? 

Де починаються сонно-барабаннi канальцi? 

+на заднiй стiнцi сонного каналу 

-на днi кам'янистої ямочки 

-на днi яремної ямки 

-на днi внутрiшнього слухового ходу 

? 

Де закiнчується сонно-барабаннi канальцi? 

-у барабанно-соскоподiбнiй щiлинi 

+у барабаннiй порожнинi 

-у кам'янисто-барабаннiй щiлинi 

-у кам'янисто-лусковiй щiлинi 

? 

Що знаходиться на гребiнцi, який вiддiляє зовнiшнiй 

отвiр сонного каналу вiд яремної ямки? 

+кам'яниста ямочка 

-розтвiр каналу малого кам'янистого нерва 

-розтвiр каналу великого кам'янистого нерва 

-отвiр соскоподiбного канальця 

? 

Що знаходиться на днi кам'янистої ямки? 

-отвiр сонно-барабанного канальця 

-отвiр соскоподiбного канальця 

-зовнiшнiй отвiр сонного канала 

+нижнiй отвiр барабанного канальця 

? 

Де починається барабанний каналець? 

+на днi кам'янистої ямочки на нижнiй поверхнi пiрамiди 

скроневої кiстки 

-розтвором каналу малого кам'янистого нерва 

-розтвором каналу великого кам'янистого нерва 

-на днi яремної ямки 

? 

Чим закiнчується барабанний каналець? 

+розтвором каналу малого кам'янистого нерва 

-розтвором каналу великого кам'янистого нерва 

-барабанно-соскоподiбною щiлиною 

-отвором в барабаннiй порожнинi 

? 

Де знаходиться шилоподiбний вiдросток? 

+на нижнiй поверхнi кам'янистої частини скроневої кiстки 

-вiдходить вiд соскоподiбного вiдростка 

-на скроневоiй поверхнi лускової частини скроневої 

кiстки 

-на заднiй поверхнi кам'янистої частини скроневої кiстки 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться мiж шилоподiбним i 

соскоподiбним вiдростками? 

-кам'яниста ямочка 

-яремна ямка 

+шилососкоподiбний отвiр 

-яремний отвiр 

? 

Який каналець починається вiд каналу лицевого нерва? 

+каналець барабанної струни 

-сонно-барабанний каналець 

-соскоподiбний каналець 

-барабанний каналець 

? 

Де починається каналець барабанної струни? 

+на стiнцi каналу лицевого нерва, дещо вище вiд 

шилососкоподiбного отвору 

-на днi кам'янистої ямочки 

-на днi яремної ямки 

-на стiнцi сонного каналу 

? 

Де закiнчується каналець барабанної струни? 

-у барабаннiй порожнинi 

-в барабанно-соскоподiбнiй щiлинi 

+у кам'янисто-барабаннiй щiлинi 

-в кам'янисто-лусковiй щiлинi 

? 

Де починається канал лицевого нерва? 

+на днi внутрiшнього слухового ходу 

-на днi зовнiшнього слухового ходу 

-на стiнцi сонного каналу 

-на днi яремної ямки 

? 

Чим закiнчується канал лицевого нерва? 

-отвором на днi яремної ямки 

+шилососкоподiбним отвором 

-отвором на днi внутрiшнього слухового ходу 

-розтвором каналу великого кам'янистого нерва 

? 

Якi канальцi починаються на стiнцi сонного каналу? 

+сонно-барабанний каналець 

-соскоподiбний каналець 

-барабанний каналець 

-каналець барабанної струни 

? 

Чим представлена задня частина скроневої кiстки? 

-шилоподiбним вiдростком 

-величним вiдростком 

+соскоподiбним вiдростком 

-кам'янистою частиною 

? 

Що знаходиться на внутрiшнiй поверхнi соскоподiбного 

вiдростка? 



+борозна сигмоподiбної пазухи 

-борозна потиличної артерiї 

-борозна верхньої кам'янистої пазухи 

-борозна нижньої кам'янистої пазухи 

? 

Що знаходиться позаду вiд соскоподiбного вiдростка? 

+соскоподiбна вирiзка та борозна потиличної артерiї 

-борозна потиличної артерiї та виличний вiдросток 

-борозна сигмоподiбної пазухи 

-борозна нижньої кам'янистої пазухи та яремна вирiзка 

? 

З яких анатомiчних утворiв складається соскоподiбний 

вiдросток скроневої кiстки? 

+соскоподiбних комiрок i соскоподiбної печери 

-соскоподiбних комiрок i барабанної порожнини 

-соскоподiбної печери i барабанної порожнини 

-шилососкоподiбного отвору i соскоподiбної печери 

? 

Що знаходиться в соскоподiбних комiрках i 

соскоподiбнiй печерi соскоподiбного вiдростка скроневої 

кiстки? 

+повiтря 

-венозна кров 

-артерiальна кров 

-лiквор 

? 

З якою порожниною сполучається соскоподiбна печера 

соскоподiбного вiдростка скроневої кiстки? 

-з порожниною носа 

-з порожниною черепа 

-з порожниною рота 

+з барабанною порожниною 

? 

Що  сполучає слухова труба (пiвканала слухової труби) 

скроневої кiстки? 

+носоглотку з барабанною порожниною 

-барабанну порожнину з порожниною носа 

-барабанну порожнину з порожниною черепа 

-носоглотку з порожниною рота 

? 

Який отвiр знаходиться на барабаннiй частинi скроневої 

кiстки? 

+зовнiшнiй слуховий отвiр 

-внутрiшнiй слуховий отвiр 

-зовнiшнiй отвiр сонного каналу 

-шилососкоподiбний отвiр 

? 

Що знаходиться в мiсцi зрощення барабанної частини 

скроневої кiстки з соскоподiбним вiдростком? 

-кам'янисто-барабанна щiлина 

-суглобовий горбок 

+барабанно-соскоподiбна щiлина 

-вилична дуга 

? 

Який каналець скроневої кiстки закiнчується в 

барабанно-соскоподiбнiй щилинi? 

+соскоподiбний 

-барабанний 

-каналець барабанної струни 

-сонно-барабанний 

? 

Якi поверхнi має лускова частина скроневої кiстки? 

+зовнiшню i внутрiшню 

-верхню та нижню 

-медiальну та латеральну 

-внутрiшню та верхню 

? 

Якi анатомiчнi утвори розташованi на лусковiй частинi 

скроневої кiстки? 

+виличний вiдросток, нижньощелепна ямка, суглобовий 

горбок 

-борозна потиличної артерiї, шилоподiбний та виличний 

вiдростки 

-борозна верхньої кам'янистої пазухи, нижньощелепна та 

яремна ямки 

-борозна нижньої кам'янистої пазухи, суглобовий горбок 

та кам'яниста ямочка 

? 

Де знаходиться нижньощелепна ямка скроневої кiстки? 

+на лусковiй частинi скроневої кiстки бiля основи 

виличного вiдростка 

-на лусковiй частинi скроневої кiстки бiля основи 

соскоподiбного вiдростка 

-на барабаннiй частинi скроневої кiстки бiля основи 

шилоподiбного вiдростка 

-на барабаннiй частинi скроневої кiстки нижче вiд 

зовнiшнього слухового ходу 

? 

Який канал скроневої кiстки починається на днi 

внутрiшнього слухового ходу? 

-барабанний 

-каналець барабанної струни 

+лицевий 

-сонний 

? 

Який канал скроневої кiстки закiнчується 

шилососкоподiбним отвором? 

+лицевий 

-барабанний 

-каналець барабанної струни 

-сонний 

? 

Який канал скроневої кiстки починається на стiнцi 

лицевого канала? 

+каналець барабанної струни 

-барабанний 

-соскоподiбний 

-сонно-барабанний 

? 

Який канал скроневої кiстки закiнчується кам'янисто-

барабанною щiлиною? 

-барабанний 

+каналець барабанної струни 

-лицевий 

-сонний 

? 

Який канал скроневої кiстки починається на нижнiй 

поверхнi пiрамiди на днi кам'янистої ямочки? 

-каналець барабанної струни 

-соскоподiбний 

-сонно-барабанний 

+барабанний 

? 

Який канал скроневої кiстки закiнчується на переднiй 

поверхнi пiрамiди розтвором каналу малого 

кам'янистого нерва? 



+барабанний 

-каналець барабанної струни 

-лицевий 

-сонний 

? 

Якi канали скроневої кiстки закiнчуються в барабаннiй 

порожнинi? 

+сонно-барабаннi канальцi та  м'язово-трубний канал 

-каналець барабанної струни та соскоподiбний каналець 

-лицевий та м'язово-трубний канали 

-сонний та сонно-барабаннi канальцi 

? 

Якi кiстки вiдносяться до лицевого черепа? 

+верхня та нижня щелепи, пiднебiнна кiстка, нижня 

носова раковина, носова i сльозова кiстки, лемiш, 

вилична кiстка 

-верхня та нижня щелепи, решiтчаста кiстка, лемiш, 

вилична кiстка 

-нижня щелепа, пiднебiнна кiстка, верхня та середня 

носовi раковини, сльозова кiстка, лемiш, лобова кiстка 

-верхня щелепа, пiднебiнна кiстка, середня носова 

раковина, вилична кiстка, лобова та решiтчаста кiстки 

? 

Якi кiстки вiдносяться до парних кiсток лицевого черепа? 

+верхня щелепа, пiднебiнна кiстка, нижня носова 

раковина, носова i сльозова кiстки, вилична кiстка 

-верхня та нижня щелепи, нижня носова раковина, лемiш 

-нижня щелепа, пiднебiнна кiстка, носова i сльозова 

кiстки, вилична кiстка 

-верхня щелепа, пiднебiнна кiстка, вилична кiстка, лемiш, 

нижня носова раковина 

? 

До яких кiсток належить верхня щелепа за 

класифiкацiєю? 

-до плоских 

-до непарних кiсток лицевого черепа 

+до повiтроносних 

-до губчастих кiсток 

? 

З яких частин складається верхня щелепа? 

+тiла та  лобового, виличного, комiркового i пiднебiнного 

вiдросткiв 

-основної частини та пiднебiнного i виличного вiдросткiв 

-тiла, лускової частини, комiркового i пiднебiнного 

вiдросткiв 

-лускової частини, лобового, виличного, комiркового i 

пiднебiнного вiдросткiв 

? 

Що мiстить тiло верхньої щелепи? 

+верхньощелепну (гайморову) пазуху 

-сигмоподiбну пазуху 

-решiтчастий пухир 

-решiтчастий лабiринт 

? 

Якi поверхнi має тiло верхньої щелепи? 

-передню, медiальну, ротову, пiдскроневу 

-передню, задню, латеральну, носову 

+передню, очноямкову, пiдскроневу, носову 

-передню, носову, ротову, очноямкову 

? 

Що знаходиться нижче пiдочноямкового краю верхньої 

щелепи? 

+пiдочноямковий отвiр 

-передня носова ость 

-горб верхньої щелепи 

-верхньощелепний розтвiр 

? 

Де знаходиться пiдочноямковий канал? 

+у тiлi верхньої щелепи 

-у пiднебiнному вiдростку верхньої щелепи 

-у вилiчному вiдростку верхньої щелепи 

-у тiлi нижньої щелепи 

? 

Що знаходиться в верхньощелепнiй (Гайморовiй) пазусi? 

-венозна кров 

-артерiальна кров 

+повiтря 

-лiквор 

? 

Де на тiлi верхньої щелепи знаходяться отвори 

комiркових канальцiв? 

+на горбi пiдскроневої поверхнi 

-в iкловiй ямцi передньої поверхнi 

-на носовiй поверхнi 

-на очноямковiй поверхнi 

? 

Iклова ямка верхньої щелепи розташована: 

-на пiдскроневiй поверхнi тiла 

-на очноямковiй поверхнi тiла 

+на переднiй поверхнi тiла 

-на лобовому вiдростку 

? 

Пiдочноямкова борозна  верхньої щелепи розташована: 

+на очноямковiй  поверхнi тiла 

-на пiдскроневiй поверхнi тiла 

-на переднiй поверхнi тiла 

-на лобовому вiдростку 

? 

На носовiй поверхнi тiла верхньої щелепи розташованi: 

+верхньощелепний розтвiр, сльозова борозна, 

решiтчастий та раковинний гребiнь, велика пiднебiнна 

борозна 

-iклова ямка, пiдочноямковий отвiр, пiдочноямковий 

канал 

-комiрковi канали, рiзцевий канал, носовий гребiнь 

-верхньощелепний розтвiр, рiзцевий канал, велика 

пiднебiнна борозна 

? 

Рiзцевий канал верхньої щелепи розташований: 

-на пiдскроневiй поверхнi тiла 

+на пiднебiнному вiдростку 

-на очноямковiй поверхнi тiла 

-на лобовому вiдростку 

? 

Якi анатомiчнi утвори  розташованi на комiрковому 

вiдростку верхньої щелепи? 

+зубнi комiрки, мiжкомiрковi перегородки, комiрковi 

пiдвищення 

-комiрковi пiдвищення, пiдочноямковий отвiр, 

пiдочноямковий канал 

-комiрковi канали, рiзцевий канал, носовий гребiнь 

-верхньощелепний розтвiр, рiзцевий канал, зубнi комiрки 

? 

Якi анатомiчнi утвори  розташованi на пiднебiнному 

вiдростку верхньої щелепи? 

+носовий гребiнь, передня носова ость,  рiзцевий канал 



-комiрковi пiдвищення,  пiдочноямковий та рiзцевий 

канали 

-комiрковi канали, рiзцевий канал, носовий гребiнь 

-верхньощелепний розтвiр, рiзцевий канал, зубнi комiрки 

? 

З чим сполучається присереднiй край пiднебiнного 

вiдростка верхньої щелепи? 

+з присереднiм краєм пiднебiнного вiдростка верхньої 

щелепи протилежної сторони 

-iз заднiм краєм пiднебiнного вiдростка верхньої щелепи 

протилежноє сторони 

-з горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки 

-з носовою кiсткою 

? 

З яких частин складається пiднебiнна кiстка? 

-тiла та горизонтальної пластинки 

-тiла та перпендикулярної пластинки 

+горизонтальної i перпендикулярної пластинок 

-тiла та вiдросткiв 

? 

З чим сполучається переднiй край горизонтальної 

пластинки пiднебiнної кiстки? 

+iз заднiм краєм пiднебiнного вiдростка верхньої щелепи 

-з таким же краєм горизонтальної пластинки 

протилежної сторони 

-з комiрковим вiдростком верхньої щелепи 

-з виличною кiсткою 

? 

З чим сполучається присереднiй край горизонтальної 

пластинки пiднебiнної кiстки? 

+з таким же краєм горизонтальної пластинки пiднебiнної 

кiстки протилежної сторони 

-iз заднiм краєм пiднебiнного вiдростка верхньої щелепи 

-з комiрковим вiдростком верхньої щелепи 

-з носовою кiсткою 

? 

Який анатомiчний утвiр складають два пiднебiнних 

вiдростки правої i лiвої верхнiх щелеп i горизонтальнi 

пластинки пiднебiнних кiсток? 

-перегородку порожнини носа 

-бокову стiнку порожнини носа 

-медiальну стiнку крило-пiднебiнної ямки 

+кiсткове пiднебiння 

? 

Якi анатомiчнi утвори  розташованi на горизонтальнiй 

пластинцi пiднебiнної кiстки? 

+великий пiднебiнний отвiр, носовий гребiнь, задня 

носова ость 

-комiрковi пiдвищення, пiдочноямковий та великий 

пiднебiнний отвори 

-комiрковi канали, рiзцевий канал, носовий гребiнь 

-верхньощелепний розтвiр, рiзцевий канал, задня носова 

ость 

? 

Перпендикулярна пластинка пiднебiнної кiстки входить 

до складу: 

-перегородки порожнини носа 

-твердого пiднебiння 

+бiчної стiнки носа 

-нижньої стiнки очної ямки 

? 

Якi анатомiчнi утвори  розташованi на перпендикулярнiй 

пластинцi пiднебiнної кiстки? 

+клиноподiбно-пiднебiнна вирiзка, пiрамiдальний, 

очноямковий та клиноподiбний вiдростки, велика 

пiднебiнна борозна, решiтчастий та раковинний гребенi 

-комiрковi пiдвищення, велика пiднебiнна борозна, 

лобовий вiдросток 

-пiрамiдальний, очноямковий та клиноподiбний 

вiдростки, рiзцевий канал, задня носова ость 

-великий пiднебiнний отвiр, носовий гребiнь, задня 

носова ость 

? 

Якi вiдростки розрiзняють на пiднебiннiй кiстцi? 

+пiрамiдальний, очноямковий та клиноподiбний 

-переднiй, заднiй та клиноподiбний 

-пiрамiдальний, латеральний та медiальний 

-очноямковий, клиноподiбний, нижнiй i комiрковий 

? 

Якi кiстки лицевого черепа знаходяться в носовiй 

порожнинi? 

-носова кiстка 

+нижня носова раковина, лемiш 

-лемiш, сльозова кiстка 

-нижня носова раковина, сльозова кiстка 

? 

Де розташована нижня носова раковина? 

+на бiчнiй стiнцi порожнини носа, нижче вiд середньої 

носової раковини 

-на твердому пiднебiннi 

-на перегородцi порожнини носа 

-на нижнiй стiнцi порожнини носа 

? 

В утвореннi якого анатомiчного утвору бере участь 

лемiш? 

+задньої частини кiсткової носової перегородки 

-нижньої стiнки порожнини носа 

-латеральної стiнки порожнини носа 

-передньої частини кiсткової носової перегородки 

? 

Який край лемiша вiддiляє праву хоану вiд лiвої? 

-переднiй 

+заднiй 

-верхнiй 

-нижнiй 

? 

З якою кiсткою сполучається переднiй край лемеша? 

-з носовою кiсткою 

-з перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки 

+з перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки 

-з пiднебiнним вiдросток верхньої щелепи 

? 

Що утворюють носовi кiстки при з'єднаннi своїми 

медiальними краями? 

+верхню стiнку носової порожнини, спинку носа 

-кiсткову перегородку носа, спинку носа 

-нижню стiнку порожнини носа 

-латеральну стiнку порожнини носа 

? 

У формуваннi якого анатомiчного утвору бере участь 

сльозова кiстка? 

+передньої частини присередньої стiнки очної ямки 

-передньої частини латеральної стiнки очної ямки 

-нижньої стiнки очної ямки 

-верхньої стiнки очної ямки 

? 



У формуваннi якого анатомiчного утвору бере участь 

очноямковий вiдросток пiднебiнної кiстки? 

-передньої частини латеральної стiнки очної ямки 

+задньої частини нижньої  стiнки очної ямки 

-медiальної  стiнки очної ямки 

-верхньої стiнки очної ямки 

? 

Якi вiдростки розрiзнять на виличнiй кiстцi? 

+лобовий i скроневий 

-лобовий i верхньощелепний 

-скроневий i носовий 

-лобовий, верхньощелепний, носовий 

? 

Якi поверхнi має вилична кiстка? 

+бiчну, скроневу i очноямкову 

-очноямкову i носову 

-медiальну i очноямкову 

-бiчну, медiальну, скроневу 

? 

Якi кiстки утворюють виличну дугу? 

+виличний вiдросток скроневої кiстки i скроневий 

вiдросток виличної кiстки 

-виличний вiдросток лобової кiстки i вилична кiстка 

-виличний вiдросток верхньої щелепи i вилична кiстка 

-виличний вiдросток скроневої кiстки i носова кiстка 

? 

Де знаходиться вилично-лицевий отвiр? 

-на скроневiй поверхнi виличної кiстки 

+на бiчнiй поверхнi виличної кiстки 

-на очноямковiй поверхнi виличної кiстки 

-на носовiй поверхнi виличної кiстки 

? 

Де знаходиться вилично-скроневий отвiр? 

+на скроневiй поверхнi виличної кiстки 

-на бiчнiй поверхнi виличної кiстки 

-на очноямковiй поверхнi виличної кiстки 

-на медiальнiй поверхнi виличної кiстки 

? 

Де знаходиться вилично-очноямковий отвiр? 

+на очноямковiй поверхнi виличної кiстки 

-на скроневiй поверхнi виличної кiстки 

-на бiчнiй поверхнi виличної кiстки 

-на медiальнiй поверхнi виличної кiстки 

? 

З якою кiсткою зчленовується нижня щелепа? 

-з виличною 

-з лобовою 

-з верхньою щелепою 

+зi скроневою 

? 

З яких частин складається нижня щелепа? 

-основи i двох вiдросткiв 

-тiла i суглобових головок 

+тiла i двох гiлок 

-тiла, дуги i вiдросткiв 

? 

Що утворює верхнiй край тiла нижньої щелепи? 

-основу нижньої щелепи 

+комiркову частину 

-пiдборiдний виступ 

-вiнцевий вiдросток 

? 

Якi анатомiчнi утвори  розташованi на комiрковiй частинi 

тiла нижньої щелепи? 

+комiркова дуга, зубнi комiрки, мiжкомiрковi 

перегородки, комiрковi пiдвищення 

-комiрковi пiдвищення, велика пiднебiнна борозна, 

двочеревцева ямка 

-рiзцевий канал, щелепно-пiд'язикова лiнiя, комiркова 

дуга 

-комiркова дуга, зубнi комiрки, великий пiднебiнний 

отвiр 

? 

Кут нижньої щелепи розташований: 

+мiж тiлом i гiлкою 

-мiж двома гiлками 

-мiж вiнцевим i виростковим вiдростками 

-мiж тiлом i вiнцевим вiдростком 

? 

Що утворює нижнiй край тiла нижньої щелепи? 

-пiдборiдний виступ 

-вiнцевий вiдросток 

+основу нижньої щелепи 

-комiркову частину 

? 

Що знаходиться на зовнiшнiй поверхнi тiла нижньої 

щелепи? 

+пiдборiдний виступ, пiдборiдний горбок, пiдборiдний 

отвiр, коса лiнiя 

-пiдборiдний отвiр, пiд'язикова ямка, зубнi комiрки 

-пiдборiдна ость, двочеревцева ямка, щелепно-

пiд'язикова лiнiя 

-пiд'язикова ямка, пiднижньощелепна ямка, щелепно-

пiд'язикова лiнiя, двочеревцева ямка, пiдборiдна ость 

? 

Що знаходиться на внутрiшнiй поверхнi тiла нижньої 

щелепи? 

+пiд'язикова ямка, пiднижньощелепна ямка, щелепно-

пiд'язикова лiнiя, двочеревцева ямка, пiдборiдна ость 

-пiдборiдний отвiр, пiд'язикова ямка, зубнi комiрки 

-пiдборiдна ость, двочеревцева ямка, щелепно-

пiд'язикова лiнiя 

-пiдборiдний виступ, пiдборiдний горбок, пiдборiдний 

отвiр, коса лiнiя 

? 

Де знаходиться пiдборiдна ость? 

+по серединi внутрiшньої поверхнi тiла нижньої щелепи 

-по серединi зовнiшньої поверхнi тiла нижньої щелепи 

-на зовнiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи 

-на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи 

? 

Що знаходиться на зовнiшнiй поверхнi кута нижньої 

щелепи? 

-крилоподiбна горбистiсть 

-отвiр нижньої щелепи 

+жувальна горбистiсть 

-двочеревцева ямка 

? 

Що знаходиться на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої 

щелепи? 

+крилоподiбна горбистiсть 

-жувальна горбистiсть 

-отвiр нижньої щелепи 

-двочеревцева ямка 

? 



Де знаходиться отвiр нижньої щелепи? 

+вище крилоподiбної горбистостi на внутрiшнiй поверхнi 

гiлки нижньої щелепи 

-вище жувальної горбистостi на зовнiшнiй поверхнi гiлки 

нижньої щелепи 

-на зовнiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи 

-на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи 

? 

Чим закiнчується канал нижньої щелепи? 

-отвором нижньої щелепи 

-пiднижньощелепною ямкою 

+пiдборiдним отвором 

-зубними комiрками 

? 

Чим починається  канал нижньої щелепи? 

+отвором нижньої щелепи 

-пiдборiдним отвором 

-пiднижньощелепною ямкою 

-зубними комiрками 

? 

Якими анатомiчними утворами закiнчуються гiлки 

нижньої щелепи? 

+вiнцевим i виростковим вiдростками 

-медiальним i латеральним вiдростками 

-головкою нижньої щелепи i виростковим вiдростком 

-головкою нижньої щелепи i вiнцевим вiдростком 

? 

Якi анатомiчнi утвори має виростковий вiдросток нижньої 

щелепи? 

+головку, шийку i крилоподiбну ямку 

-щiчний гребiнь, вирiзку нижньої щелепи та головку 

-шийку нижньої щелепи, пiднижньощелепну та 

двочеревцеву ямки 

-крилоподiбну та пiд'язикову ямки, шийку, щiчний 

гребiнь 

? 

Де знаходиться вирiзка нижньої щелепи? 

+мiж вiнцевим та  виростковим вiдростками 

-мiж тiлом i гiлкою 

-мiж вiнцевим вiдростком i тiлом 

-мiж двома гiлками 

? 

Де знаходиться крилоподiбна ямка нижньої щелепи? 

-на внутрiшнiй поверхнi тiла 

-на зовнiшнiй поверхнi тiла 

-на комiрковiй частинi 

+на переднiй поверхнi шийки 

? 

Де знаходиться двочеревцева ямка нижньої щелепи? 

+на основi 

-на зовнiшнiй поверхнi тiла 

-на комiрковiй частинi 

-на переднiй поверхнi шийки 

? 

Де знаходиться пiд'язикова ямка нижньої щелепи? 

+на внутрiшнiй поверхнi тiла 

-на основi 

-на зовнiшнiй поверхнi тiла 

-на комiрковiй частинi 

? 

Де знаходиться пiднижньощелепна  ямка нижньої 

щелепи? 

+на внутрiшнiй поверхнi тiла 

-на основi 

-на зовнiшнiй поверхнi тiла 

-на комiрковiй частинi 

? 

Де знаходиться пiдборiдний виступ  нижньої щелепи? 

-на внутрiшнiй поверхнi тiла 

-на основi 

+на зовнiшнiй поверхнi тiла 

-на комiрковiй частинi 

? 

Де знаходиться пiдборiдна ость нижньої щелепи? 

-на переднiй поверхнi шийки 

-на зовнiшнiй поверхнi тiла 

+на внутрiшнiй поверхнi тiла 

-на комiрковiй частинi 

? 

Де знаходиться щелепно-пiд'язикова лiнiя нижньої 

щелепи? 

+на внутрiшнiй поверхнi тiла 

-на переднiй поверхнi шийки 

-на зовнiшнiй поверхнi тiла 

-на комiрковiй частинi 

? 

Де знаходиться коса лiнiя  нижньої щелепи? 

-на внутрiшнiй поверхнi тiла 

-на основi 

+на зовнiшнiй поверхнi тiла 

-на комiрковiй частинi 

? 

Де знаходиться пiд'язикова кiстка? 

-в дiлянцi лицевого черепа 

-в дiлянцi мозкового черепа 

+в дiлянцi шиї 

-в дiлянцi голови 

? 

З яких частин складається пiд'язикова кiстка? 

+iз тiла малих i великих рогiв 

-iз основи та великих рогiв 

-iз тiла та вiдросткiв 

-iз тiла i двох гiлок 

? 

Зовнішня і внутрішня основи 

черепа. Скронева і підскронева 

ямки. Очна ямка. Кісткова 

порожнина носа. Крилопіднебінна 

ямка. 
? 

Чим представлений переднiй вiддiл зовнiшньої основи 

черепа? 

-передньою черепною ямкою 

-пiдскроневою ямкою 

+кiстковим пiднебiнням 

-склепiнням 

? 

На якi вiддiли подiляють череп в цiлому? 

-верхнiй та нижнiй 

-склепiння та основу 

+мозковий та лицевий 

-склепiння та кiсткове пiднебiння 

? 

Якi вiддiли має мозковий череп? 



-верхнiй i нижнiй 

+склепiння та основу 

-медiальний, латеральний та серединний 

-склепiння та кiсткове пiднебiння 

? 

Якими кiстками утворено склепiння черепа? 

+тiм'яними, лускою потиличної, лобової i скроневих 

кiсток, великими крилами клиноподiбної кiстки 

-великими i малими крилами клиноподiбної кiстки, 

лускою потиличної та лобової кiсток 

-лускою лобової та скроневих кiсток, дiрчастою 

пластинкою решiтчастої кiстки 

-малими крилами клиноподiбної кiстки, бiчними 

частинами потиличної кiстки та тiм'яними кiстками 

? 

Якi анатомiчнi утвори розташованi на бiчних поверхнях 

склепiння черепа? 

+верхня i нижня скроневi лiнiї, вилична дуга 

-борозна верхньої сагiтальної пазухи, зернистi ямочки, 

артерiальнi борозни 

-хоани, верхня та нижня карковi лiнiї, вилична дуга 

-верхня та нижня скроневi лiнiї, хоани 

? 

Якi анатомiчнi утвори розташованi на внутрiшнiй 

пластинцi склепiння черепа? 

+борозна верхньої сагiтальної пазухи, зернистi ямочки, 

артерiальнi борозни 

-хоани, верхня та нижня карковi лiнiї, вилична дуга 

-верхня та нижня скроневi лiнiї, хоани 

-верхня i нижня скроневi лiнiї, вилична дуга 

? 

Якими кiстками утворений середнiй вiддiл зовнiшньої 

основи черепа? 

+зовнiшнiми поверхнями клиноподiбної, скроневих i 

потиличної кiсток 

-великими i малими крилами клиноподiбної кiстки, 

лускою потиличної та лобової кiсток 

-лускою лобової та скроневих кiсток, дiрчастою 

пластинкою решiтчастої кiстки 

-малими крилами клиноподiбної кiстки, бiчними 

частинами потиличної кiстки та тiм'яними кiстками 

? 

Мiж якими кiстками розташований рваний отвiр? 

-клиноподiбною, потиличною та лобовою 

-лобовою, скроневою та дiрчастою пластинкою 

решiтчастої кiстки 

-клиноподiбною, бiчними частинами потиличної кiстки та 

тiм'яними кiстками 

+клиноподiбною, скроневою i потиличною 

? 

Якi анатомiчнi утвори розташованi в середньому вiддiлi 

зовнiшньої основи черепа? 

-хоани, верхня та нижня карковi лiнiї, вилична дуга, 

яремний отвiр 

-верхня та нижня скроневi лiнiї, хоани, рваний отвiр 

-верхня i нижня скроневi лiнiї, вилична дуга, хоани 

+хоани, рваний та яремний отвори, клиноподiбно-

кам'яниста та кам'янисто-потилична щiлини 

? 

Який отвiр знаходиться майже у центрi заднього вiддiлу 

зовнiшньої основи черепа? 

-рваний отвiр 

+великий отвiр 

-яремний отвiр 

-овальний отвiр 

? 

Що знаходиться на зовнiшнiй основi черепа спереду вiд 

великого отвору? 

+основна частина потиличної кiстки з глотковим горбком 

-тiло клиноподiбної кiстки з турецьким сiдлом 

-соскоподiбнi вiдростки 

-яремнi отвори i яремнi ямки 

? 

Де знаходиться яремна ямка? 

+на зовнiшнiй основi черепа, на нижнiй поверхнi 

кам'янистої частини скроневої кiстки 

-на внутрiшнiй основi черепа, на заднiй поверхнi 

кам'янистої частини скроневої кiстки 

-на зовнiшнiй поверхнi основи черепа, в дiлянцi основної 

частини потиличної кiстки 

-на зовнiшнiй поверхнi основи черепа, мiж 

соскоподiбним та шилоподiбним вiдростком 

? 

Чим обмежений яремний отвiр? 

+яремною вирiзкою скроневої кiстки i яремною вирiзкою 

потиличної кiстки 

-малим i великим крилом клиноподiбної кiстки 

-знаходиться мiж соскоподiбним та шилоподiбним 

вiдростками скроневої кiстки 

-тiлом клиноподiбної кiстки, верхiвкою скроневої кiстки i 

великим крилом клиноподiбної кiстки 

? 

Що знаходиться на зовнiшнiй основi черепа мiж 

шилоподiбним i соскоподiбним вiдростками? 

-барабанно-соскоподiбна щiлина 

+шилососкоподiбний отвiр 

-соскоподiбна вирiзка 

-борозна потиличної артерiї 

? 

З яких кiсток складається вилична дуга? 

+виличного вiдростка скроневої кiстки i скроневого 

вiдростка виличної кiстки 

-виличного вiдростка лобової кiстки i лобового вiдростка 

виличної кiстки 

-виличного вiдростка верхньої щелепи i виличного 

вiдростка скроневої кiстки 

-виростковим i вiнцевим вiдростками нижньої щелепи 

? 

Якi вiдростки клиноподiбної кiстки знаходяться на 

зовнiшнiй основi черепа? 

+крилоподiбнi вiдростки 

-медiальнi та латеральний вiдростки 

-виростковий i вiнцевий вiдростки 

-великi та малi крила 

? 

Чим утворений поперечний  пiднебiнний  шов? 

+сполученням пiднебiнних вiдросткiв верхнiх щелеп i 

горизонтальних пластинок пiднебiнних кiсток у 

поперечному напрямку 

-сполученням пiднебiнних вiдросткiв верхнiх щелеп i 

перпендикулярних  пластинок пiднебiнних кiсток 

-сполученням горизонтальних i перпендикулярних 

пластинок пiднебiнних кiсток 

-сполученням комiркового вiдростка верхньої щелепи i 

горизонтальних пластинок пiднебiнних кiсток 

? 



Чим утворений серединний  пiднебiнний  шов? 

+сполученням пiднебiнних вiдросткiв верхнiх щелеп i 

горизонтальних пластинок пiднебiнних кiсток у 

сагiтальному напрямку 

-сполученням пiднебiнних вiдросткiв верхнiх щелеп i 

перпендикулярних  пластинок пiднебiнних кiсток 

-сполученням горизонтальних i перпендикулярних 

пластинок пiднебiнних кiсток 

-сполученням комiркового вiдростка верхньої щелепи i 

горизонтальних пластинок пiднебiнних кiсток 

? 

Який отвiр розташований на кiстковому пiднебiннi 

спереду? 

-круглий отвiр 

-великий пiднебiнний отвiр 

+рiзцевий отвiр 

-малi пiднебiннi отвори 

? 

Якi отвори розташованi в заднiх вiддiлах кiсткового 

пiднебiння? 

+великий пiднебiнний отвiр i малi пiднебiннi отвори 

-рiзцевi отвори 

-малi пiднебiннi отвори i круглий отвiр 

-великий пiднебiнний отвiр i рiзцевi отвори 

? 

Якi анатомiчнi утвори розташованi на кiстковому 

пiднебiннi? 

+рiзцевий канал, великий пiднебiнний канал, малi 

пiднебiннi отвори, серединний та поперечний пiднебiннi 

шви 

-хоани, верхня та нижня карковi лiнiї, рiзцевий канал, 

яремний отвiр 

-верхня та нижня скроневi  лiнiї, хоани, рваний отвiр, 

великий пiднебiнний канал 

-верхня i нижня скроневi лiнiї, хоани, серединний та 

поперечний пiднебiннi шви 

? 

Якi черепнi ямки розрiзняють на внутрiшнiй основi 

черепа? 

-верхню i нижню 

-медiальну, латеральну i середню 

-верхню, нижню i середню 

+передню, середню i задню 

? 

Де проходить межа мiж середньою i задньою черепними 

ямками? 

-по задньому краю кам'янистої частини скроневих кiсток i 

горбком сiдла клиноподiбної кiстки 

-по передньому краю кам'янистої частини скроневих 

кiсток i заднiм краєм малих крил клиноподiбної кiстки 

+по верхньому краю кам'янистої частини скроневих 

кiсток i спинцi сiдла клиноподiбної кiстки 

-по задньому краю малих крил i горбком сiдла 

клиноподiбної кiстки 

? 

Де проходить межа мiж передньою i середньою 

черепними ямками? 

+по задньому краю малих крил  клиноподiбної  кiстки 

-по задньому краю кам'янистої частини скроневих кiсток i 

горбком сiдла клиноподiбної кiстки 

-по передньому краю кам'янистої частини скроневих 

кiсток 

-по верхньому краю кам'янистої частини скроневих кiсток 

i спинцi сiдла клиноподiбної кiстки 

? 

Якими кiстками утворена передня черепна ямка? 

+очноямковими частинами лобової кiстки,  верхньою 

поверхнею малих крил клиноподiбної кiстки i дiрчастою 

пластинкою решiтчастої кiстки 

-великими i малими крилами клиноподiбної кiстки 

-очноямковими частинами лобової кiстки i великими 

крилами клиноподiбної кiстки 

-тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки i 

дiрчастою пластинкою решiтчастої кiстки 

? 

Що знаходиться у переднiй черепнiй ямцi посерединi 

дiрчастої пластинки i спереду вiд неї? 

-пiвнячий гребiнь i остистий отвiр 

+пiвнячий гребiнь i слiпий отвiр 

-турецьке сiдло i слiпий отвiр 

-мозковi випини пальцеподiбнi втиснення i слiпий отвiр 

? 

Якими кiстками утворена середня черепна ямка? 

+тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки, 

переднiми поверхнями кам'янистої частини та лусковою 

частиною скроневих кiсток 

-тiлом, великими i малими крилами клиноподiбної кiстки 

-тiлом i малими крилами клиноподiбної кiстки, нижньою 

поверхнею кам'янистої частини скроневої кiстки i її 

лусковою частиною 

-тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки, 

основною частиною потиличної кiстки i задньою 

поверхнею кам'янистої частини скроневої кiстки 

? 

Якi анатомiчнi утвори знаходяться у центральнiй частинi 

середньої черепної ямки? 

+турецьке сiдло з гiпофiзною ямкою, горбок сiдла i 

спинка сiдла, передперехресна борозна, отвори зорових 

каналiв 

-турецьке сiдло, соннi борозни, круглий i овальний 

отвори, хоани 

-турецьке сiдло з гiпофiзною ямкою, отвори зорових 

каналiв, слiпий, круглий, овальний i остистий отвори 

-турецьке сiдло з гiпофiзною ямкою, мозковi випини i 

пальцеподiбнi втиснення, трiйчасте втиснення, зоровi 

канали 

? 

Якi анатомiчнi утвори знаходяться на бiчних частинах 

середньої черепної ямки бiля основи великих крил? 

+круглий, овальний i остистий отвори 

-сонна борозна остистий i слiпий отвiр 

-отвори зорового каналу, передперехресна борозна 

-круглий i овальний  отвори, трiйчасте втиснення, сонна 

борозна 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться на внутрiшнiй основi 

черепа мiж малими i великим крилами клиноподiбної 

кiстки? 

-нижня очноямкова щiлина 

-рваний отвiр 

+верхня очноямкова щiлина 

-отвiр зорового каналу 

? 



Якi анатомiчнi утвори знаходяться в середнiй черепнiй 

ямцi на переднiй поверхнi кам'янистої частини скроневої 

кiстки? 

+трiйчасте втиснення, дугове пiдвищення, покрiвля 

барабанної порожнини, розтвори каналiв великого i 

малого кам'янистих нервiв 

-розтвiр каналу i борозна великого кам'янистого нерва, 

трiйчасте втиснення, круглий i овальний отвори 

-трiйчасте втиснення, дугове пiдвищення, зоровий канал, 

розтвiр каналу великого кам'янистого нерва, рваний 

отвiр 

-розтвори каналiв великого i малого кам'яних нервiв, 

передперехресна i сонна борозни 

? 

Якими кiстками утворена задня черепна ямка? 

+потиличною кiсткою, заднiми поверхнями пiрамiд i 

внутрiшнiми поверхнями соскоподiбних вiдросткiв 

скроневих кiсток 

-тiлом i великими крилами клиноподiбної кiстки, 

переднiми поверхнями кам'янистої частини та лусковою 

частиною скроневих кiсток 

-потиличною кiсткою, тiлом i великими крилами 

клиноподiбної кiстки 

-потиличною i тiм'яними кiстками, передньою поверхнею 

пiрамiд скроневих кiсток 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться в дiлянцi задньої 

черепної ямки i формується при злиттi тiла клиноподiбної 

i основної частини потиличної кiсток? 

-рваний отвiр 

-яремний отвiр 

+схил 

-дугоподiбне пiдвищення 

? 

Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться внутрiшнiй 

потиличний гребiнь? 

+в дiлянцi задньої черепної ямки, по серединнiй лiнiї, вiд 

великого отвору до хрестоподiбного пiдвищення 

-в дiлянцi задньої черепної ямки по боках вiд 

хрестоподiбного пiдвищення 

-в дiлянцi задньої черепної ямки, спереду вiд великого 

отвору, в дiлянцi схила 

-в дiлянцi задньої черепної ямки, по серединнiй лiнiї 

зверху вiд хрестоподiбного пiдвищення 

? 

Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться борозна 

поперечної пазухи? 

+на заднiй стiнцi задньої черепної ямки, по боках вiд 

хрестоподiбного пiдвищення 

-в дiлянцi задньої черепної ямки, по серединнiй лiнiї, 

зверху вiд хрестоподiбного пiдвищення 

-в дiлянцi задньої черепної ямки, по серединнiй лiнiї вiд 

великого отвору до хрестоподiбного пiдвищення 

-в середнiй черепнiй ямцi, по боках вiд турецького сiдла 

? 

Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться борозна 

сигмоподiбної пазухи? 

-в дiлянцi середньої черепної ямки, по боках вiд 

турецького сiдла тiла клиноподiбної кiстки 

-на заднiй стiнцi задньої черепної ямки, по боках вiд 

хрестоподiбного пiдвищення 

+на бiчнiй стiнцi задньої черепної ямки, на внутрiшнiй 

поверхнi соскоподiбного вiдростка скроневої кiстки 

-в дiлянцi задньої черепної ямки, по краям великого 

отвору 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться на внутрiшнiй основi 

черепа по боках вiд великого отвору? 

-отвiр виросткового каналу 

+отвiр каналу пiд'язикового нерва 

-яремний отвiр 

-отвiр лицевого каналу 

? 

Де на внутрiшнiй основi черепа знаходиться яремний 

отвiр? 

+в дiлянцi задньої черепної ямки, збоку вiд бiчної 

частини потиличної кiстки 

-в дiлянцi передньої черепної  ямки, по боках вiд 

пiвнячого гребеня 

-в дiлянцi середньої черепної ямки, в основi великих 

крил клиноподiбної кiстки 

-в середнiй черепнiй ямцi, в дiлянцi верхiвки пiрамiди 

скроневої кiстки 

? 

Якi анатомiчнi утвори знаходяться в заднiй черепнiй ямцi 

на заднiй поверхнi пiрамiди скроневої кiстки? 

+внутрiшнiй слуховий отвiр i внутрiшнiй слуховий хiд, 

отвiр канальця присiнка 

-зовнiшнiй слуховий отвiр та внутрiшнiй отвiр сонного 

каналу 

-внутрiшнiй слуховий отвiр, яремний отвiр та отвiр 

канальця присiнка 

-внутрiшнiй слуховий отвiр та внутрiшнiй отвiр сонного 

каналу 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться на верхiвцi очної 

ямки? 

+зоровий канал 

-блокова ямка 

-вилично-очноямковий отвiр 

-нижня очноямкова щiлина 

? 

Частинами яких кiсток утворена верхня стiнка очної 

ямки? 

+очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом 

клиноподiбної кiстки 

-очноямковою частиною лобової кiстки i великим крилом 

клиноподiбної кiстки 

-очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки i 

очноямковою частиною лобової кiстки 

-тiлом клиноподiбної кiстки, сльозовою кiсткою, малими i 

великими крилами клиноподiбної кiстки 

? 

Що знаходиться в очнiй ямцi на межi її верхньої i бiчної 

стiнок? 

-нижня очноямкова щiлина 

-зоровий канал 

-пiдочноямковий канал 

+верхня очноямкова щiлина 

? 

Частинами яких кiсток утворена присередня стiнка очної 

ямки? 

+лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою 

кiсткою, очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки, 

тiлом клиноподiбної кiстки 



-очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом 

клиноподiбної кiстки 

-очноямковими поверхнями верхньої щелепи i виличної 

кiстки, очноямковим вiдростком пiднебiнної кiстки 

-лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою i 

носовою кiстками, великим крилом клиноподiбної кiстки 

? 

Частинами яких кiсток утворена нижня стiнка очної ямки? 

+очноямковими поверхнями верхньої щелепи i виличної 

кiстки, а також очноямковим вiдростком пiднебiнної 

кiстки 

-очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом 

клиноподiбної кiстки 

-лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою i 

носовою кiстками, великим крилом клиноподiбної кiстки 

-лобовим вiдростком верхньої щелепи, сльозовою 

кiсткою, очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки 

? 

Якi анатомiчнi утвори знаходяться на нижнiй стiнцi очної 

ямки? 

+пiдочноямкова борозна i пiдочноямковий канал 

-ямка сльозового мiшка 

-ямка сльозової залози 

-блокова ямка i блокова ость 

? 

Частинами яких кiсток утворена бiчна стiнка очної ямки? 

+очноямковою поверхнею великого крила клиноподiбної 

кiстки, лобовим вiдростком виличної кiстки 

-очноямковими поверхнями верхньої щелепи i виличної 

кiстки, а також очноямковим вiдростком пiднебiнної 

кiстки 

-лобовим вiдростком верхньої щелепи сльозовою 

кiсткою, очноямковою пластинкою решiтчастої кiстки 

-очноямковою частиною лобової кiстки i малим крилом 

клиноподiбної кiстки 

? 

Що знаходиться в очнiй ямцi мiж її бiчною i нижньою 

стiнками? 

-верхня очноямкова щiлина 

-пiдочноямковий канал 

+нижня очноямкова щiлина 

-зоровий канал 

? 

Який отвiр знаходиться на бiчнiй стiнцi очної ямки? 

+вилично-очноямковий отвiр 

-вилично-скроневий отвiр 

-вилично-лицевий отвiр 

-переднiй i заднiй решiтчастi отвори 

? 

Якi анатомiчнi утвори сполучають очну ямку iз середньою 

черепною ямкою? 

+зоровий канал i верхня очноямкова щiлина 

-зоровий канал i нижня очноямкова щiлина 

-верхня i нижня очноямковi щiлини 

-пiдочноямковий i зоровий канали 

? 

Якi анатомiчнi утвори сполучає носо-сльозовий канал? 

-очну ямку з середнiм носовим ходом 

+очну ямку з нижнiм носовим ходом 

-очну ямку з верхнiм носовим ходом 

-очну ямку з загальним носовим ходом 

? 

Який анатомiчний утвiр сполучає очну ямку з крило-

пiднебiнною i пiдскроневою ямками? 

-верхня очноямкова щiлина 

+нижня очноямкова щiлина 

-пiдочноямковий канал 

-зоровий канал 

? 

Якi анатомiчнi утвори розташованi на медiальнiй стiнцi 

орбiти? 

+переднiй i заднiй решiтчастi отвори 

-нижня i верхня очноямковi щiлини 

-пiдочноямковий i зоровий канали 

-канал виличної кiстки, який вiдкривається двома 

отворами 

? 

Де розташрвана ямка сльозової залози? 

+у верхньо-латеральному кутi орбiти 

-у нижньо-медiальному кутi орбiти 

-на нижнiй стiнцi орбiти 

-на верхнiй стiнцi орбiти 

? 

Де розташрвана ямка сльозового мiшка? 

-на нижнiй стiнцi орбiти 

-на верхнiй стiнцi орбiти 

+у нижньо-медiальному кутi орбiти 

-у верхньо-латеральному кутi орбiти 

? 

З якими вiддiлами черепа сполучається  очна ямка? 

+з середньою черепною ямкою, пiдскроневою i 

крилопiднебiнною ямками, порожниною носа та iкловою 

ямкою 

-з задньою черепною ямкою, скроневою та 

пiдскроневою ямками, порожниною носа 

-з передньою та задньою черепними ямками, 

порожнинами носа та рота 

-з порожниною черепа, скроневою, крилопiднебiнною та 

iкловою ямками, порожнинами рота та носа 

? 

На яких кiстках черепа знаходиться скронева ямка? 

+на лусковiй частинi скроневої кiстки i великих крилах 

клиноподiбної кiстки 

-на лусковiй частинi лобової кiстки 

-на тiм'янiй кiстцi i лусковiй частинi скроневої кiстки 

-на тiм'янiй кiстцi i малих крилах клиноподiбної кiстки 

? 

Чим обмежена скронева ямка з бiчної сторони? 

-нижньою скроневою лiнiїю 

-скроневою поверхнею виличної кiстки 

+виличною дугою 

-пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної 

кiстки 

? 

Чим обмежена скронева ямка вгорi? 

+верхньою скроневою лiнiїю 

-нижньою скроневою лiнiїю 

-виличною дугою 

-пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної 

кiстки 

? 

Чим обмежена скронева ямка внизу? 

+пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної 

кiстки 

-нижньою скроневою лiнiїю 



-скроневою поверхнею виличної кiстки 

-виличною дугою 

? 

Чим утворена передня стiнка пiдскроневої ямки? 

+горбом верхньої щелепи 

-скроневою кiсткою i великим крилом клиноподiбної 

кiстки 

-гiлкою нижньої щелепи 

-виличною дугою 

? 

Чим обмежена верхня стiнка пiдскроневої ямки? 

-скроневою кiсткою i великим крилом клиноподiбної 

кiстки 

-гiлкою нижньої щелепи 

-виличною дугою 

+пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної 

кiстки 

? 

Чим обмежена медiальна стiнка пiдскроневої ямки? 

+крилоподiбним вiдростком клиноподiбної кiстки 

-скроневою кiсткою i великим крилом клиноподiбної 

кiстки 

-гiлкою нижньої щелепи 

-виличною дугою 

? 

Чим обмежена латеральна стiнка пiдскроневої ямки? 

+виличною дугою i гiлкою нижньої щелепи 

-скроневою кiсткою i великим крилом клиноподiбної 

кiстки 

-пiдскроневим гребенем великого крила клиноподiбної 

кiстки 

-горбом верхньої щелепи 

? 

З якими вiддiлами черепа сполучається пiдскронева 

ямка? 

+з очною i крилопiднебiнною ямками 

-з передньою черепною ямкою i очною ямкою 

-з крилопiднебiнною ямкою i передньою черепною 

ямкою 

-зi скроневою ямкою i порожниною носа 

? 

Що сполучає мiж собою криловерхньощелепна щiлина? 

-пiдскроневу ямку зi скроневою ямкою 

-пiдскроневу ямку з очною ямкою 

+пiдскроневу ямку з крилопiднебiнною ямкою 

-пiдскроневу ямку з порожниною носа 

? 

Який анатомiчний утвiр сполучає крилопiднебiнну i 

пiдскроневу ямки? 

+криловерхньощелепна щiлина 

-нижня очноямкова щiлина 

-пiдочноямковий канал 

-зоровий канал 

? 

Чим представлена кiсткова перегородка порожнини 

носа? 

+перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки i 

лемiшем 

-перепендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки 

-пiднебiнним вiдростком верхньої щелепи i лемешем 

-горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки i 

лемешем 

? 

Як називається вхiд в кiсткову носову порожнину? 

-хоани 

+грушоподiбний отвiр 

-рваний отвiр 

-нiздрi 

? 

Який анатомiчний утвiр сполучає носову порожнину з 

порожниною носоглотки? 

-грушоподiбний отвiр 

-рваний отвiр 

+хоани 

-клино-пiднебiнний отвiр 

? 

Чим обмежена хоана з бiчної сторони? 

+присередньою пластинкою крилоподiбного вiдростка 

клиноподiбної кiстки 

-лемешем 

-горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки 

-латеральною пластинкою крилоподiбного вiдростка 

клиноподiбної кiстки 

? 

Чим обмежена хоана з медiальної сторони? 

+лемешем 

-медiальною пластинкою крилоподiбного вiдростка 

клиноподiбної кiстки 

-латеральною пластинкою крилоподiбного вiдростка 

клиноподiбної кiстки 

-горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки 

? 

Чим обмежена хоана угорi? 

-лемешем 

-горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки 

-носовими кiстками 

+тiлом клиноподiбної кiстки 

? 

Чим обмежена хоана унизу? 

+горизонтальною пластинкою пiднебiнної кiстки 

-пiднебiнним вiдростком верхньої щелепи 

-носовими кiстками 

-тiлом клиноподiбної кiстки 

? 

Якi стiнки має кiсткова порожнина носа? 

+верхню, нижню, латеральну i медiальну (перегородка) 

-верхню, нижню, передню i задню 

-латеральну, медiальну (перегородка), передню i задню 

-латеральну, нижню, передню 

? 

Яку стiнку носової порожнини утворюють пiднебiннi 

вiдростки верхньої щелепи i горизонтальнi пластинки 

пiднебiнних кiсток? 

+нижню 

-верхню 

-латеральну 

-медiальну 

? 

Якими кiстками утворена верхня стiнка порожнини носа? 

-пiднебiнними вiдростками верхньої щелепи i 

горизонтальними пластинками пiднебiнних кiсток 

-носовими кiстками, верхньою щелепою, 

перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки, 

медiальною пластинкою крилоподiбного вiдростка, 

сльозовою кiсткою i носовою поверхнею лабiринту 

решiтчастої кiстки 



-перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки i 

лемiшем 

+носовими i лобовою кiстками, дiрчастою пластинкою 

решiтчастої кiстки i тiлом клиноподiбної кiстки 

? 

Якими кiстками утворена латеральна стiнка порожнини 

носа? 

+носовими кiстками, верхньою щелепою, 

перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки, 

медiальною пластинкою крилоподiбного вiдростка, 

сльозовою кiсткою i носовою поверхнею лабiринту 

решiтчастої кiстки 

-пiднебiнними вiдростками верхньої щелепи i 

горизонтальними пластинками пiднебiнних кiсток 

-перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки i 

лемiшем 

-носовими i лобовою кiстками, дiрчастою пластинкою 

решiтчастої кiстки i тiлом клиноподiбної кiстки 

? 

Якi анатомiчнi утвори розташованi на латеральнiй стiнцi 

порожнини носа? 

+верхня, середня та нижня носовi раковини 

-медiальна та латеральна носрвi раковини 

-хоани та грушоподiбний отвiр 

-переднiй i заднiй решiтчастi отвори 

? 

Чим обмежений верхнiй носовий хiд? 

-верхньою стiнкою носової порожнини i верхньою 

носовою раковиною 

-носовими кiстками i верхньою носовою раковиною 

+верхньою i середньою носовими раковинами 

-середньою носовою раковиною i лемешем 

? 

Що вiдкривається у верхнiй носовий хiд? 

+заднi решiтчастi комiрки i отвiр клиноподiбної пазухи 

-заднi i переднi решiтчастi комiрки i отвiр лобової пазухи 

-отвори лобової i клиноподiбної пазух 

-отвiр клиноподiбної пазухи i нососльозовий канал 

? 

Який носовий хiд розташований мiж середньою i 

нижньою носовими раковинами? 

-верхнiй 

-нижнiй 

-спiльний 

+середнiй 

? 

Що вiдкривається в середнiй носовий хiд? 

+переднi i середнi решiтчастi комiрки, лобова та 

верхньощелепна пазухи 

-заднi та середнi решiтчастi комiрки, клиноподiбна та 

верхньощелепна пазухи 

-клинопiднебiнний отвiр, заднi решiтчастi комiрки, 

гайморова пазуха, нососльозовий канал 

-переднi i середнi решiтчастi комiрки, лобова та 

клиноподiбна пазухи, нососльозовий канал 

? 

Чим обмежений нижнiй носовий хiд? 

+нижньою носовою раковиною та нижньою стiнкою 

порожнини носа 

-нижньою та середньою носовими раковинами 

-нижньою та носовими кiстками 

-нижньою носовою раковиною та лемешем 

? 

Що вiдкривається в нижнiй носовий хiд? 

-носольозовий канал i клинопiднебiнний отвiр 

+нососльозовий i рiзцевий канали 

-рiзцевий канал i верхньощелепна пазуха 

-рiзцевий канал та переднi решiтчастi комiрки 

? 

Що сполучає мiж собою носольозовий канал? 

+очну ямку з нижнiм носовим ходом 

-очну ямку з середнiм носовим ходом 

-очну ямку з верхнiм носовим ходом 

-очну ямку з спiльним носовим ходом 

? 

Що сполучає мiж собою рiзцевий канал? 

-спiльний носовий хiд з носоглоткою 

-середнiй носовий хiд з ротовою порожниною 

+нижнiй носовий хiд з ротовою порожниною 

-нижнiй носовий хiд з очною ямкою 

? 

Якi стiнки має крило-пiднебiнна ямка? 

+передню, задню i присередньо 

-передню, задню i латеральну 

-передню, задню, нижню i верхню 

-передню, задню, верхню i латеральну 

? 

Чим утворена передня стiнка крило-пiднебiнної ямки? 

+горбом верхньої щелепи 

-основою крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки 

-перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки 

-перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки 

? 

Яка стiнка крило-пiднебiнної ямки утворена 

перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки? 

-передня 

+присередня 

-задня 

-латеральна 

? 

Яка стiнка крило-пiднебiнної ямки утворена основою 

крило-пiднебiнного вiдростка клиноподiбної кiстки? 

+задня 

-передня 

-медiальна 

-латеральна 

? 

У який анатомiчний утвiр переходить крило-пiднебiнна 

ямка унизу? 

+у великий пiднебiнний канал 

-у рiзцевий канал 

-в нижню очноямкову щiлину 

-в крило-верхньощелепну щiлину 

? 

Який анатомiчний утвiр сполучає крилопiднебiнну ямку з 

носовою порожниною? 

-круглий отвiр 

-великий пiднебiнний канал 

-рiзцевий канал 

+клинопiднебiнний отвiр 

? 

Якi анатомiчнi утвори сполучає мiж собою круглий отвiр? 

+крилопiднебiнну ямку iз середньою черепною ямкою 

-крилопiднебiнну ямку з очною ямкою 

-крилопiднебiнну ямку з порожниною носа 

-крилопiднебiнну ямку з порожниною рота 



? 

За допомогою якого анатомiчного утвору 

крилопiднебiнна ямка сполучається з ротовою 

порожниною? 

-клинопiднебiнного отвору 

-круглого отвору 

+великого пiднебiнного каналу 

-крилоподiбного каналу 

? 

За допомогою якого анатомiчного утвору 

крилопiднебiнна ямка сполучається з очною ямкою? 

+нижньої очноямкової щiлини 

-верхньої очноямкової щiлини 

-криловерхньощелепної щiлини 

-крилоподiбного каналу 

? 

З якими дiлянками черепа сполучається крилопiднебiнна 

ямка? 

-з носовою i ротовою порожнинами, з середньою i 

передньою черепними ямками, зi скроневою ямкою 

-з очною ямкою, середньою i задньою черепними 

ямками, з носовою порожниною, з дiлянкою рваного 

отвору зовнiшньої основи черепа 

-з передньою, середньою i задньою черепними ямками, 

з порожнинами носа i рота 

+з носовою i ротовою порожнинами, з орбiтою i 

середньою черепною ямкою, з дiлянкою рваного отвору 

зовнiшньої основи черепа, з пiдскроневою ямкою 

? 

Загальна артросиндесмологія. 

З'єднання кісток тулуба і черепа. 

Скронево-нижньощелепний суглоб. 

Череп новонародженого. Грудна 

клітка в цілому. Хребетний стовбур. 
? 

До неперервних з'єднань кiсток вiдносяться: 

-суглоби та симфiзи 

-суглоби, зв'язки та мембрани 

+синдесмози, синхондрози та синостози 

-суглоби та синхондрози 

? 

До синдесмозiв  вiдносяться: 

+зв'язки, мiжкiстковi перетинки, шви, вклинення 

-суглоби та симфiзи 

-суглоби, зв'язки та мембрани 

-синхондрози та синостози 

? 

о основних елементiв суглобiв  вiдносяться: 

+суглобовi поверхнi кiсток (суглобовий хрящ), суглобова 

капсула, суглобова порожнина, синовiальна рiдина 

-суглобова порожнина, диски та менiски 

-суглобовi поверхнi кiсток (суглобовий хрящ), зв'язки та 

диски 

-суглобова капсула, синовiальна рiдина, 

внутрiшньосуглобовi зв'язки 

? 

Допомiжнi утвори суглобiв - це: 

-суглобова порожнина, суглобовi диски та менiски 

+суглобовий диск, суглобовий менiск, суглобова губа, 

внутрiшньосуглобовi зв'язки 

-суглобова капсула, синовiальна рiдина, 

внутрiшньосуглобовi зв'язки 

-суглобовi поверхнi (суглобовий хрящ), суглобова 

капсула, суглобова порожнина, синовiальна рiдина 

? 

Якi рухи здiйснюються в суглобах навколо фронтальної 

осi? 

-вiдведення та приведення 

-обертання 

+згинання та розгинання 

-коловi рухи 

? 

Якi рухи здiйснюються в суглобах навколо сагитальної 

осi? 

+вiдведення та приведення 

-згинання та розгинання 

-обертання 

-коловi рухи 

? 

Якi рухи здiйснюються в суглобах навколо вертикальної 

осi? 

-вiдведення та приведення 

-згинання та розгинання 

+обертання 

-коловi рухи 

? 

Якi рухи здiйснюються в суглобах при переходi з одної осi 

на другу? 

-вiдведення та приведення 

-обертання 

+коловi рухи 

-згинання та розгинання 

? 

Суглоби, якi утворенi двома суглобовими поверхнями, 

називаються: 

+простими 

-складними 

-комбiнованими 

-комплексними 

? 

Суглоби, якi утворенi трьома або бiльшою кiлькiстю 

суглобових поверхонь, називаються: 

+складними 

-простими 

-комбiнованими 

-комплексними 

? 

Суглоби, якi в мiстять диски або менiски, що подiляють 

порожнину суглоба на два поверхи, називаються: 

-складними 

-комбiнованими 

-простими 

+комплексними 

? 

Комбiнованi суглоби - це: 

+анатомiчно iзольованi суглоби, рухи в яких 

здiйснюються одночасно 

-суглоби, якi в мiстять диски або менiски, що подiляють 

порожнину суглоба на два поверхи 

-суглоби, якi утворенi трьома або бiльшою кiлькiстю 

суглобових поверхонь 

-суглоби, якi утворенi двома суглобовими поверхнями 

? 



Комплекснi суглоби - це: 

+суглоби, якi в мiстять диски або менiски, що подiляють 

порожнину суглоба на два поверхи 

-суглоби, якi утворенi трьома або бiльшою кiлькiстю 

суглобових поверхонь 

-суглоби, якi утворенi двома суглобовими поверхнями 

-анатомiчно iзольованi суглоби, рухи в яких здiйснюються 

одночасно 

? 

Простi суглоби - це: 

-суглоби, якi утворенi трьома або бiльшою кiлькiстю 

суглобових поверхонь 

-анатомiчно iзольованi суглоби, рухи в яких здiйснюються 

одночасно 

+суглоби, якi утворенi двома суглобовими поверхнями 

-суглоби, якi в мiстять диски або менiски, що подiляють 

порожнину суглоба на два поверхи 

? 

Складнi суглоби - це: 

+суглоби, якi утворенi трьома або бiльшою кiлькiстю 

суглобових поверхонь 

-суглоби, якi утворенi двома суглобовими поверхнями 

-анатомiчно iзольованi суглоби, рухи в яких здiйснюються 

одночасно 

-суглоби, якi в мiстять диски або менiски, що подiляють 

порожнину суглоба на два поверхи 

? 

До одноосьових суглобiв вiдносяться: 

-сiдлоподiбнi, кулястi 

-елiпсоподiбнi, сiдлоподiбнi, двовиростковi 

-плоскi, чашоподiбнi, кулястi 

+цилiндричнi, блокоподiбнi 

? 

До двоосьових суглобiв вiдносяться: 

+елiпсоподiбнi, сiдлоподiбнi, двовиростковi 

-сiдлоподiбнi, кулястi 

-цилiндричнi, блокоподiбнi 

-плоскi, чашоподiбнi, кулястi 

? 

До триосьових (багатоосьових) суглобiв вiдносяться: 

+плоскi, чашоподiбнi, кулястi 

-сiдлоподiбнi, кулястi 

-елiпсоподiбнi, сiдлоподiбнi, двовиростковi 

-цилiндричнi, блокоподiбнi 

? 

Блокоподiбнi суглоби - це: 

-двоосьовi 

-триосьовi 

+одноосьовi 

-багатоосьовi 

? 

Цилiндричнi суглоби - це: 

-двоосьовi 

-триосьовi 

+одноосьовi 

-багатоосьовi 

? 

Елiпсоподiбнi суглоби - це: 

-одноосьовi 

+двоосьовi 

-триосьовi 

-багатоосьовi 

? 

Двовиростковi суглоби - це: 

+двоосьовi 

-одноосьовi 

-триосьовi 

-багатоосьовi 

? 

Сiдлоподiбнi суглоби - це: 

-одноосьовi 

-триосьовi 

-багатоосьовi 

+двоосьовi 

? 

Кулястi суглоби - це: 

+триосьовi (багатоосьовi) 

-одноосьовi 

-двоосьовi 

? 

Чашоподiбнi суглоби - це: 

+триосьовi (багатоосьовi) 

-одноосьовi 

-двоосьовi 

? 

Плоскi суглоби - це: 

-одноосьовi 

-двоосьовi 

+триосьовi (багатоосьовi) 

? 

Яка форма з'єднання мiж тiлами хребцiв? 

+синхондроз або симфiз 

-суглоб 

-синостоз 

-синдесмоз 

? 

До яких суглобiв за класифiкацiєю належить атланто-

потиличний суглоб? 

+двовиростковий, комбiнований, двоосьовий 

-плоский, комплексний, багатоосьовий 

-елiпсоподiбний, комплексний, складний 

-цилiндричний, простий, комбiнований 

? 

Якi суглобовi поверхнi утворюють атланто-потиличний 

суглоб? 

+виростки потиличної кiстки та верхнi суглобовi поверхнi 

атланта 

-виростки потиличної кiстки та ямка зуба атланта 

-виростки потиличної кiстки та передня дуга атланта 

-виростки потиличної кiстки та задня дуга атланта 

? 

Якi рухи можливi в атланто-потиличному суглобi? 

-нахили голови тiльки вперед i назад 

-нахили голови тiльки влiво i вправо 

-обертання голови 

+нахили голови вперед i назад, влiво та вправо 

? 

Навколо яких осей можливi рухи в атланто-потиличному 

суглобi? 

+навколо фронтальної та сагiтальної 

-навколо вертикальної 

-навколо фронтальної, сагiтальної та вертикальної 

-навколо фронтальної та вертикальної 

? 

Якi суглобовi поверхнi має серединний атланто-осьовий 

суглоб? 



+передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового 

хребця, ямку зуба атланта та суглобову поверхню 

поперечної зв'язки атланта 

-суглобовi поверхнi виросткiв потиличної кiстки i верхнi 

суглобовi ямки атланта 

-суглобовi ямки на бiчнiй масi атланта та верхнi суглобовi 

поверхнi на тiлi осьового хребця 

-передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового 

хребця та верхнi суглобовi поверхнi на тiлi II шийного 

хребця 

? 

До яких суглобiв за класифiкацiєю належить серединний 

атланто-осьовий суглоб? 

-плоский, комплексний, багатоосьовий 

-елiпсоподiбний, комплексний, складний 

+цилiндричний, комбiнований 

-плоский, простий, комбiнований 

? 

Якi суглобовi поверхнi має бiчний атланто-осьовий 

суглоб? 

+нижнi суглобовi поверхнi на бiчнiй масi атланта та 

верхнi суглобовi поверхнi на тiлi осьового хребця 

-передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового 

хребця, ямку зуба атланта та суглобову поверхню 

поперечної зв'язки атланта 

-суглобовi поверхнi виросткiв потиличної кiстки i верхнi 

суглобовi поверхнi атланта 

-передню i задню суглобовi поверхнi зуба осьового 

хребця та верхнi суглобовi поверхнi на тiлi II шийного 

хребця 

? 

Якi рухи можливi в атланто-осьовому суглобi? 

-нахили голови тiльки вперед i назад 

-нахили голови тiльки влiво i вправо 

+обертання голови 

-нахили голови вперед i назад, влiво та вправо 

? 

З яких суглобiв складається атланто-осьовий суглоб? 

+серединного та двох бiчних атланто-осьових суглобiв 

-медiальних та латеральних атланто-осьових суглобiв 

-верхнiх та нижнiх атланто-осьових суглобiв 

-атланто-потиличного суглоба та серединного атланто-

осьового суглоба 

? 

Якi вiддiли розрiзняють у хребтовому стовпi? 

-головний, грудний, поперековий, крижовий 

-шийний, грудний, поперековий, тазовий 

+шийний, грудний, поперековий, крижовий i куприковий 

-головний, грудний, черевний, крижовий, куприковий 

? 

Якi вiддiли хребтового стовпа є найбiльш рухомими? 

-грудний i крижовий 

-шийний i куприковий 

-поперековий i крижовий 

+шийний i поперековий 

? 

Якi розрiзняють фiзiологiчнi згини хребтового стовпа? 

+шийний i поперековий лордози, грудний i крижовий 

кiфози, грудний правостороннiй сколiоз 

-шийний i поперековий кiфози, грудний i крижовий 

лордози, грудний лiвостороннiй сколiоз 

-шийний i грудний лордози, поперековий i крижовий 

кiфози, грудний правостороннiй  сколiоз 

-шийний i поперековий сколiози, грудний i крижовий 

лордози, грудний кiфоз 

? 

Як називається згин хребтового стовпа, звернений 

випуклiстю назад? 

-лордоз 

-лiвостороннiй сколiоз 

+кiфоз 

-правостороннiй сколiоз 

? 

Як називається згин хребтового стовпа, звернений 

випуклiстю вперед? 

-кiфоз 

+лордоз 

-лiвостороннiй сколiоз 

-правостороннiй сколiоз 

? 

Як називається згин хребтового стовпа, звернений 

випуклiстю вправо або влiво? 

+сколiоз 

-лордоз 

-кiфоз 

-бiчний лордоз 

? 

В яких вiддiлах хребтового стовпа є кiфози? 

-шийному i поперековому 

-шийному i грудному 

+грудному i крижовому 

-поперековому i куприковому 

? 

В яких вiддiлах хребтового стовпа є лордози? 

+в шийному i поперековому 

-в шийному i грудному 

-в поперековому i куприковому 

-в грудному i крижовому 

? 

Якi рухи можливi в хребтовому стовпi? 

+згинання i розгинання,  вiдведення i приведення 

(нахили в сторони),обертання i коловi рухи 

-тiльки згинання i розгинання 

-тiльки нахили в сторони i коловi рухи 

-тiльки обертання i коловi рухи 

? 

Чим утворена передня стiнка грудної клiтки? 

+грудниною та ребровими хрящами 

-грудними хребцями i переднiми кiнцями ребер 

-тiлами ребер i мiжребровими промiжками 

-грудниною i ключицею 

? 

Яку стiнку грудної клiтки утворюють груднi хребцi i заднi 

кiнцi ребер? 

-передню 

-латеральну 

+задню 

-медiальну 

? 

Чим утворенi бiчнi стiнки грудної клiтки? 

-грудними хребцями i переднiми кiнцями ребер 

-грудниною i ключицею 

-грудниною та ребровими хрящами 

+тiлами ребер i мiжребровими промiжками 

? 

Чим обмежений верхнiй отвiр (апертура) грудної клiтки? 



+I грудним хребцем,  першими ребрами i ручкою 

груднини 

-I грудним хребцем i ключицями 

-VII шийним хребцем, першими ребрами i тiлом 

груднини 

-VII шийним хребцем, ключицями, першими ребрами i 

верхнiм краєм ручки груднини 

? 

Який анатомiчний утвiр обмежовують тiло ХII грудного 

хребця, мечоподiбний вiдросток груднини i ребровi 

дуги? 

-верхню апертуру грудної клiтки 

-латеральну стiнку грудної клiтки 

-передню i задню стiнки грудної клiтки 

+нижню апертуру грудної клiтки 

? 

Чим утворена реброва дуга? 

+нижнiми краями VII-X реберних хрящiв 

-нижнiми краями XI-XII реберних хрящiв 

-першими ребрами i ручкою груднини 

-нижнiми краями справжнiх ребер 

? 

Де розташованi мiжребровi простори? 

-мiж ребрами i грудниною 

-мiж ребрами i грудними хребцями 

+мiж тiлами сусiднiх ребер 

-мiж реберними дугами, нижче груднини 

? 

Де розташований пiдгруднинний кут? 

+мiж реберними дугами, нижче груднини 

-мiж ребрами i грудниною 

-мiж ребрами i грудними хребцями 

-мiж тiлами сусiднiх ребер 

? 

Якi кiстки черепа зчленовуються зубчастим сагiтальним 

швом? 

+присереднi краї тiм'яних кiсток 

-лобова i тiм'янi кiстки 

-тiм'янi i потилична кiстки 

-тiм'янi i скроневi кiстки 

? 

Мiж якими кiстками черепа знаходиться зубчастий 

вiнцевий шов? 

-мiж присереднiми краями тiм'яних кiсток 

-мiж тiм'яними та потиличною кiстками 

+мiж лобовою та тiм'яними кiстками 

-мiж тiм'яними та скроневими кiстками 

? 

Який шов знаходиться мiж лускою скроневої кiстки та 

лусковим краєм тiм'яної кiстки? 

-зубчастий 

-вiнцевий 

-лямбдоподiбний 

+лусковий 

? 

Мiж якими кiстками черепа знаходиться зубчастий 

лямбдоподiбний шов? 

+мiж тiм'яними та потиличною кiстками 

-мiж лобовою та тiм'яними кiстками 

-мiж присереднiми краями тiм'яних кiсток 

-мiж тiм'яними та скроневими кiстками 

? 

Яким видом швiв зчленовуються кiстки лицевого черепа 

мiж собою та кiстками мозкового черепа? 

-зубчастими швами 

-лусковими швами 

+плоскими швами 

-стрiловим та вiнцевим швами 

? 

Мiж якими кiстками черепа новонародженого  

знаходиться переднє (лобове) тiм'ячко? 

+мiж двома частинами лобової кiстки та обома тiм'яними 

кiстками 

-мiж потиличною кiсткою i двома тiм'яними кiстками 

-мiж тiм'яною, лобовою, клиноподiбною та скроневою 

кiстками 

-мiж тiм'яною, скроневою i потиличною кiстками 

? 

Мiж якими кiстками черепа новонародженого  

знаходиться заднє (потиличне) тiм'ячко? 

+мiж потиличною кiсткою i двома тiм'яними кiстками 

-мiж тiм'яною, лобовою, клиноподiбною та скроневою 

кiстками 

-мiж тiм'яною, скроневою i потиличною кiстками 

-мiж двома частинами лобової кiстки та обома тiм'яними 

кiстками 

? 

Мiж якими кiстками черепа новонародженого 

знаходяться бiчнi клиноподiбнi тiм'ячка? 

-мiж тiм'яною, скроневою i потиличною кiстками 

-мiж двома частинами лобової кiстки та обома тiм'яними 

кiстками 

-мiж потиличною кiсткою i двома тiм'яними кiстками 

+мiж тiм'яною, лобовою, клиноподiбною та скроневою 

кiстками 

? 

Мiж якими кiстками черепа новонародженого 

знаходяться бiчнi соскоподiбнi тiм'ячка? 

+мiж тiм'яною, скроневою i потиличною кiстками 

-мiж двома частинами лобової кiстки та обома тiм'яними 

кiстками 

-мiж потиличною кiсткою i двома тiм'яними кiстками 

-мiж тiм'яною, лобовою, клиноподiбною та скроневою 

кiстками 

? 

У якому вiцi заростає переднє (лобове) тiм'ячко? 

-в кiнцi 2-го року життя 

-на 1-2 мiсяцi пiсля народження 

+в кiнцi 1-го року життя 

-на 1 мiсяцi життя 

? 

У якому вiцi заростає заднє (потиличне) тiм'ячко? 

+на 1-2 мiсяцi пiсля народження 

-в кiнцi 2-го року життя 

-в кiнцi 1-го року життя 

-на 1 мiсяцi життя 

? 

Яке тiм'ячко заростає в кiнцi 1-го року життя? 

-заднє (потиличне) 

-клиноподiбне 

+переднє (лобове) 

-соскоподiбне 

? 

Якi суглобовi поверхнi має скронево-нижньощелепний 

суглоб? 



+головка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка разом 

з суглобовим горбиком скроневої кiстки 

-вiнцевий вiдросток нижньої щелепи та вiнцева ямка 

скроневої кiстки 

-виростковий вiдросток нижньої щелепи та виросткова 

ямка скроневої кiстки 

-гiлка нижньої щелепи та яремна ямка скроневої кiстки 

? 

До яких суглобiв за класифiкацiєю вiдноситься скронево-

нижньощелепний суглоб? 

+комплексний комбiнований, виростковий 

-простий, комплексний, блокоподiбний 

-складний, комбiнований, цилiндричний 

-комбiнований, комплексний, кулястий 

? 

За рахунок якого анатомiчного утвору досягається 

конгруентнiсть суглобових поверхонь скронево- 

нижньощелепного суглоба? 

-суглобових менiскiв 

+суглобового диска 

-внутрiшньосуглобових зв'язок 

-сесамовидних кiсток 

? 

Якi зв'язки укрiплюють скронево-нижньощелепний 

суглоб? 

-медiальна та клино-нижньощелепна зв'язки 

-шило-нижньощелепна та колатеральна зв'язки 

+бiчна, шило-нижньощелепна та клино-нижньощелепна 

зв'язки 

-колатеральна, бiчна  та присередня зв'язки 

? 

Якi рухи можливi в скронево-нижньощелепному суглобi? 

+опускання та пiднiмання нижньої щелепи, змiщення 

нижньої щелепи вперед i назад, рухи нижньої щелепи 

вправо та влiво 

-тiльки опускання та пiднiмання нижньої щелепи 

(вiдкривання i закривання ротової порожнини) 

-тiльки змiщення нижньої щелепи вперед i назад 

-тiльки рухи щелепи вправо та влiво (бiчнi рухи) 

? 

З'єднання кісток плечового пояса. 

Плечовий і ліктьовий суглоби. 

З'єднання кісток кисті. З'єднання 

кісток таза. Кульшовий суглоб. Таз в 

цілому. Колінний і надп'ятково-

гомілковий суглоби. З'єднання 

кісток стопи. Хірургічні суглоби 

стопи. Склепіння стопи. 
? 

Якi суглобовi поверхнi має плечовий суглоб? 

-суглобову поверхню дистального кiнця плечової кiстки 

та суглобову западину лопатки 

-суглобову поверхню головки плечової кiстки та 

суглобову поверхню акромiона лопатки 

+суглобову поверхню головки плечової кiстки та 

суглобову западину лопатки 

-суглобову поверхню головки плечової кiстки та 

суглобову поверхню медiального кута лопатки 

? 

До яких суглобiв за класифiкацiєю вiдноситься плечовий 

суглоб? 

-кулястий, комбiнований, триосьовий 

-блокоподiбний, комплексний, двоосьовий 

-елiпсоподiбний, складний, двоосьовий 

+кулястий, простий, багатоосьовий 

? 

Якi рухи можливi у плечовому суглобi навколо сагiтальної 

осi? 

+вiдведення до горизонтального рiвня i приведення руки 

-згинання i розгинання 

-обертання плеча разом з передплiччям i кистю назовнi i 

досередини 

-вiдведення плеча вище горизонтального рiвня 

? 

Якi рухи можливi у плечовому суглобi навколо 

фронтальної осi? 

-вiдведення до горизонтального рiвня i приведення руки 

+згинання i розгинання 

-обертання плеча разом з передплiччям i кистю назовнi i 

досередини 

-вiдведення плеча вище горизонтального рiвня 

? 

Якi рухи можливi в плечовому суглобi навколо 

вертикальної осi? 

-вiдведення до горизонтального рiвня i приведення руки 

-згинання i розгинання 

+обертання плеча разом з передплiччям i кистю назовнi i 

досередини 

-вiдведення плеча вище горизонтального рiвня 

? 

Якi особливостi має плечовий суглоб? 

+великий об'єм рухiв, наявнiсть суглобової губи, 

мiжгорбкової сухожилкової пiхви та пiдсухожилкової 

сумки пiдлопаткового м'яза, частi вивихи 

-великий об'єм рухiв, частi вивихи, наявнiсть суглобового 

диска 

-малий об'єм рухiв, наявнiсть суглобового менiска та 

мiжгорбкової сухожилкової пiхви 

-великий об'єм рухiв, наявнiсть внутрiшньосуглобової 

зв'язки та пiдсухожилкової сумки пiдлопаткового м'яза 

? 

Якими кiстками утворений лiктьовий суглоб? 

-плечовою та лiктьовою 

-плечовою та променевою 

+плечовою, лiктьовою та променевою 

-лiктьовою та променевою 

? 

До яких суглобiв за класифiкацiєю належить лiктьовий 

суглоб? 

+складний, гвинтоподiбний, одноосьовий 

-простий, блокоподiбний, одноосьовий 

-комплексний, двовиростковий, двоосьовий 

-комбiнований, кулястий, триосьовий 

? 

Якi рухи можливi в лiктьовому суглобi? 

+згинання i розгинання навколо фронтальної осi, 

обертання навколо вертикальної осi (пронацiя та 

супiнацiя) 

-вiдведення та приведення навколо сагiтальної осi 

-згинання i розгинання навколо сагiтальної осi 

-обертання навколо фронтальної осi (супiнацiя та 

пронацiя) 



? 

Чим утворений крижово-клубовий суглоб? 

-бiчними частиними крижової та клубової кiсток 

+вушкоподiбними поверхнями крижової та клубової 

кiсток 

-горбистостями крижової та клубової кiсток 

-основою крижової кiстки та вушкоподiбною поверхнею 

клубової кiстки 

? 

Якi вiддiли має таз? 

-верхнiй та великий таз 

-нижнiй та малий таз 

+великий таз та малий таз 

-великий та середнiй таз 

? 

Що є межою мiж великим та малим тазом? 

-анатомiчна кон'югата 

-промiжна лiнiя 

+погранична лiнiя 

-дугоподiбна лiнiя 

? 

Якими кiстками обмежений великий таз з бокiв? 

+крилами клубових кiсток 

-V поперековим хребцем i клубово-поперековими 

зв'язками 

-лобковим симфiзом 

-сiдничними кiстками 

? 

Яку анатомiчну структуру закриває затульна перетинка 

(мембрана)? 

-малий сiдничний отвiр 

-великий сiдничний отвiр 

+затульний отвiр 

-верхнiй отвiр таза 

? 

Який анатомiчний утвiр обмежовує затульна мембрана та 

затульна борозна? 

-великий сiдничний отвiр 

-малий сiдничний отвiр 

+затульний канал 

-нижнiй отвiр таза 

? 

Якi суглобовi поверхнi утворюють кульшовий суглоб? 

+пiвмiсяцева поверхня кульшової западини та суглобова 

поверхня головки стегнової кiстки 

-ямка кульшової западини та головка стегнової кiстки 

-вирiзка кульшової западини та великий вертлюг 

стегнової кiстки 

-пiвмiсяцева поверхня кульшової западини та великий i 

малий вертлюги стегнової кiстки 

? 

До яких суглобiв за класифiкацiєю належить кульшовий 

суглоб? 

+простий, конгруєнтний, чашоподiбний 

-простий, iнконгруєнтний, кулястий 

-складний, комплексний, двовиростковий 

-складний, комбiнований, блокоподiбний 

? 

Якi рухи навколо фронтальної осi вiдбуваються в 

кульшовому суглобi? 

-вiдведення та приведення 

+згинання та розгинання 

-обертання стегна 

-коловi рухи 

? 

Якi рухи навколо сагiтальної осi вiдбуваються в 

кульшовому суглобi? 

-згинання та розгинання 

-обертання стегна 

+вiдведення та приведення 

-коловi рухи 

? 

Якi рухи навколо вертикальної осi вiдбуваються в 

кульшовому суглобi? 

+обертання стегна 

-коловi рухи 

-згинання та розгинання 

-вiдведення та приведення 

? 

Якi кiстки беруть участь в утвореннi колiнного суглоба? 

-стегнова, великогомiлкова та малогомiлкова кiстки, 

наколiнок 

-стегнова та великогомiлкова кiстки 

+стегнова, великогомiлкова кiстки та наколiнок 

-стегнова, великогомiлкова та малогомiлкова кiстки 

? 

Якi суглобовi поверхнi стегнової кiстки беруть участь в 

утвореннi колiнного суглоба? 

-присереднiй та бiчний виростки i пiдколiнна поверхня 

-присереднiй виросток та головка стегнової кiстки 

+присереднiй i бiчний виростки та наколiнкова поверхня 

-бiчний виросток, наколiнкова та пiдколiнна поверхнi 

? 

Якi суглобовi поверхнi великогомiлкової кiстки беруть 

участь в утвореннi колiнного суглоба? 

+верхнi суглобовi поверхнi латерального i медiального 

виросткiв 

-присередня та бiчна суглобовi поверхнi присереднього 

виростка 

-нижнi суглобовi поверхнi великогомiлкової кiстки 

-суглобовi поверхнi переднього та заднього 

мiжвиросткових полiв 

? 

До яких суглобiв за класифiкацiєю належить колiнний 

суглоб? 

-складний, конгруентний, комбiнований, елiпсоподiбний 

-простий, iнконгруентний, комплексний, двовиростковий 

-простий, конгруентний, комплексний, кулястий 

+складний, iнконгруентний, комплексний, 

двовиростковий 

? 

За допомогою яких анатомiчних структур збiльшується 

конгруентнiсть суглобових поверхонь колiнного суглоба? 

-внутрiшньосуглобового диска 

-верхнього та нижнього фiброзно-хрящових менiскiв 

+присереднього та бiчного фiброзно-хрящових менiскiв 

-внутрiшньосуглобових зв'язок 

? 

Якi рухи можливi в колiнному суглобi навколо 

фронтальної осi? 

-вiдведення та приведення 

-обертання 

+згинання та розгинання 

-коловi рухи 

? 



За яких умов можливi рухи в колiнному суглобi навколо 

вертикальної осi? 

+при згинаннi в колiнному суглобi можливi обертовi рухи 

-при розгинаннi в колiнному суглобi можливi обертовi 

рухи 

-при згинаннi в колiнному суглобi можливi коловi рухи 

-при згинаннi в колiнному суглобi можливо приведення 

та вiдведення 

? 

М'язи і фасції спини. М'язи і фасції 

грудей. Діафрагма. М'язи і фасції 

живота. Біла лінія живота і пупкове 

кільце. Топографія передньої 

черевної стінки 
? 

На якi групи подiляються м'язи спини? 

-переднi та заднi 

+поверхневi та глибокi 

-верхнi та нижнi 

-медiальнi та латеральнi 

? 

Назвiть м'язи першого шару поверхневих м'язiв спини: 

-великий та малий ромбоподiбнi м'язи 

-найширший м'яз спини та м'яз-пiдiймач лопатки 

+найширший м'яз спини та трапецiєподiбний м'яз 

-трапецiєподiбний м'яз та заднiй верхнiй зубчастий м'яз 

? 

Назвiть м'язи другого шару поверхневих м'язiв спини: 

+великий та малий ромбоподiбнi м'язи, м'яз-пiдiймач 

лопатки 

-трапецiєподiбний м'яз та заднiй верхнiй i заднiй нижнiй 

зубчастi м'язи 

-заднiй верхнiй i заднiй нижнiй зубчастi м'язи 

-найширший м'яз спини та трапецiєподiбний м'яз 

? 

Назвiть м'язи третього шару поверхневих м'язiв спини: 

-найширший м'яз спини та трапецiєподiбний м'яз 

-великий та малий ромбоподiбнi м'язи 

+заднiй верхнiй i заднiй нижнiй зубчастi м'язи 

-трапецiєподiбний м'яз та м'яз пiдiймач лопатки 

? 

Яка функцiя м'яза-пiдiймача лопатки? 

+пiдiймає лопатку, при зафiксованiй лопатцi нахиляє шию 

назад 

-пiдiймає ребра 

-наближає лопатки до серединноє лiнiї 

-змiщує лопатку вниз i медiально 

? 

Якi шари утворюють глибокi м'язи спини? 

-медiальний та латеральний шари 

+поверхневий, середнiй та глибокий шари 

-поверхневий та медiальний шари 

-медiальний, середнiй та латеральний шари 

? 

Якими м'язами представлений поверхневий шар 

глибоких м'язiв спини? 

+ремiнним м'язом голови i шиї та м'язом-випрямлячем 

хребта 

-поперечно-остьовим м'язом та м'язом-випрямлячем 

хребта 

-верхнiм та нижнiм зубчастими заднiми м'язами, 

ремiнним м'язом голови i шиї 

-ремiнним м'язом голови i шиї, мiжостьовими та 

мiжпоперечними м'язами 

? 

Якими  м'язами представлений середнiй шар глибоких 

м'язiв спини? 

-м'язом-випрямлячем хребта 

-ремiнним м'язом голови i шиї 

-мiжостьовими та мiжпоперечними м'язами 

+поперечно-остьовим м'язом 

? 

Якими м'язами представлений глибокий шар глибоких 

м'язiв спини? 

+мiжостьовими та мiжпоперечними м'язами 

-поперечно-остьовим м'язом 

-ремiнним м'язом голови i шиї, м'язом-випрямлячем 

хребта 

-поперечно-остьовим м'язом 

? 

Яка функцiя м'яза-випрямляча хребта при 

двосторонньому скороченнi? 

+розгинає хребтовий стовп, утримує тiло у 

вертикальному положеннi 

-нахиляє вiдповiднi вiддiли хребтового стовпа в свою 

сторону 

-згинає хребтовий стовп 

-пiднiмає ребра 

? 

Яка функцiя м'яза-випрямляча хребта при 

односторонньому скороченнi? 

-згинає хребтовий стовп 

-пiднiмає ребра 

+нахиляє тулуб в свою сторону 

-розгинає хребтовий стовп, утримує тiло у вертикальному 

положеннi 

? 

Якi м'язи вiдносяться до поверхневих м'язiв грудної 

клiтки? 

+великий та малий груднi м'язи, пiдключичний  i 

переднiй зубчастий м'язи 

-великий та малий груднi м'язи, дiафрагма 

-переднiй зубчастий м'яз, зовнiшнi мiжребровi м'язи 

-зовнiшнi та внутрiшнi мiжребровi м'язи, великий та 

малий груднi м'язи 

? 

Якi м'язи вiдносяться до глибоких (аутохтонних) м'язiв 

грудної клiтки? 

+зовнiшнi i внутрiшнi мiжребровi та пiдребровi м'язи, 

м'язи-пiдiймачi ребер, поперечний м'яз грудної клiтки, 

дiафрагма 

-великий та малий груднi м'язи, дiафрагма 

-зовнiшнi та внутрiшнi мiжребровi м'язи, переднiй 

зубчастий м'яз 

-дiафрагма, поперечний м'яз грудної клiтки, 

пiдключичний м'яз 

? 

Яка функцiя зовнiшнiх мiжребрових м'язiв? 

-опускають ребра (видих) 

+пiдiймають ребра (вдих) 

-тягнуть лопатку вперед i вниз 

-тягнуть ключицю вниз i медiально 

? 



Яка функцiя внутрiшнiх мiжребрових м'язiв? 

-пiдiймають ребра (вдих) 

-тягнуть лопатку вперед i вниз 

+опускають ребра (видих) 

-тягнуть ключицю вниз i медiально 

? 

Якi частини має дiафрагма? 

+поперекову, реброву та груднинну частини 

-реброву, груднинну та черевну частини 

-ключичну, груднинну та черевну частини 

-кiсткову, хрящову та реберну частини 

? 

В якiй частинi дiафрагми знаходиться отвiр порожнистої 

вени? 

+в сухожилковому центрi дiафрагми 

-мiж правою та лiвою нiжками дiафрагми 

-мiж груднинною та ребровою частинами дiафрагми 

-мiж ребровою та поперековою частинами дiафрагми 

? 

Як називаються тi мiсця дiафрагми, де вiдсутнi м'язовi 

волокна? 

-нiжки дiафрагми 

-отвори дiафрагми 

-ямки дiафрагми 

+"слабкi" мiсця дiафрагми 

? 

"Слабкi" мiсця дiафрагми - це: 

-переднi та заднi трикутники 

-аортальний та стравохiдний розтвори 

+попереково-ребровi та груднинно-ребровi трикутники 

-сухожилковий центр 

? 

Через аортальний розтвiр дiафрагми проходять: 

+аорта i грудна лiмфатична протока 

-аорта i нижня порожниста вена 

-аорта i блукаючi нерви 

-аорта i стравохiд 

? 

Через стравохiдний розтвiр дiафрагми проходять: 

-стравохiд i нижня порожниста вена 

-аорта i блукаючi нерви 

+стравохiд i блукаючi нерви 

-стравохiд i грудна лiмфатична протока 

? 

Через отвiр порожнистої вени дiафрагми проходять: 

-верхня порожниста вена 

-нижня порожниста вена i блукаючi нерви 

-аорта i нижня порожниста вена 

+нижня порожниста вена 

? 

При скороченнi дiафрагми вiдбувається: 

+сухожилковий центр опускається вниз, купол стає 

плоским, об'єм грудної порожнини збiльшується (вдих) 

-сухожилковий центр пiднiмається догори, утворюючи 

позитивний тиск у груднiй порожнинi (видих) 

-ребра опускаються (видих) 

-ребра пiднiмаються (вдих) 

? 

На якi групи  подiляються м'язи живота? 

-медiальнi та латеральнi 

-переднi, заднi та верхнi 

+переднi, бiчнi та заднi 

-верхнi, нижнi та переднi 

? 

Якi м'язи живота вiдносяться до м'язiв передньої групи? 

+прямий та пiрамiдний м'язи 

-поперечний та прямий м'язи живота 

-зовнiшнiй i внутрiшнiй косi та поперечний  м'язи живота 

-прямий м'яз живота та квадратний м'яз попереку 

? 

Який м'яз живота вiдноситься до задньої групи? 

-поперечний м'яз живота 

+квадратний м'яз по переку 

-прямий та пiрамiдний м'язи живота 

-зовнiшнiй i внутрiшнiй косi м'язи живота 

? 

Якi м'язи живота вiдносяться до м'язiв бiчної групи? 

+зовнiшнiй та внутрiшнiй косi м'язи живота i поперечний 

м'яз живота 

-зовнiшнiй косий та внутрiшнiй косий м'язи живота, 

прямий м'яз живота 

-поперечний м'яз живота та пiрамiдний м'яз 

-поперечний м'яз живота i квадратний м'яз попереку 

? 

Що утворює потовщений нижнiй край апоневроза 

зовнiшнього косого м'яза живота, який натягнутий мiж 

верхньою передньою клубовою остью та лобковим 

горбком? 

-бiлу лiнiю живота 

-мiжямкову зв'язку 

-повернену зв'язку 

+пахвинну зв'язку 

? 

Який м'яз найглибший з бiчних м'язiв живота? 

+поперечний м'яз живота 

-внутрiшнiй косий м'яз живота 

-зовнiшнiй косий м'яз живота 

-прямий м'яз живота 

? 

Яким анатомiчним утвором вiддiлений прямий м'яз 

живота вiд одноiменного м'яза протилежної сторони? 

-дугоподiбною лiнiєю 

-пiвмiсяцевою лiнiєю 

+бiлою лiнiєю 

-пахвинною зв'язкою 

? 

На якому м'язi живота є поперечнi сухожилковi 

передiлки? 

-на поперечному м'язi живота 

-на зовнiшньому косому м'язi живота 

+на прямому м'язi живота 

-на внутрiшньому косому м'язi живота 

? 

Як називається мiсце зрощення апоневрозiв правих i 

лiвих зовнiшнiх та внутрiшнiх косих i поперечних м'язiв 

живота по серединнiй лiнiї? 

-дугоподiбна лiнiя 

-пiвмiсяцева лiнiя 

+бiла лiнiя живота 

-пахвинний канал 

? 

Мiж якими анатомiчними утворами натягнута бiла лiнiя 

живота? 

+мiж мечоподiбним вiдростком груднини та лобковим 

симфiзом 



-мiж правою та лiвою клубовими переднiми верхнiми 

остями 

-мiж лобковим симфiзом i правою i лiвою клубовими 

переднiми верхнiми остями 

-мiж пупковим кiльцем та правою i лiвою клубовими 

переднiми верхнiми остями 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться майже посерединi 

бiлої лiнiї живота? 

-глибоке пахвинне кiльце 

-поверхневе пахвинне кiльце 

+пупкове кiльце 

-медiальна пахвинна ямка 

? 

Який анатомiчний утвiр проходить через пахвинний 

канал у жiнок? 

+кругла зв'язка 

-сiм'яний канатик 

-пупкова артерiя 

-пупкова вена 

? 

Назвiть слабкi мiсця передньої черевної стiнки: 

+пахвинний канал, бiла лiнiя живота, пупкове кiльце, 

пiвмiсяцева лiнiя 

-пахвинний канал, дугоподiбна лiнiя, пупкове кiльце, 

серединна пупкова складка 

-бiла лiнiя живота, пупкове кiльце, бiчнi та присереднi 

пупковi складки 

-дугоподiбна, пiвмiсяцева та бiла лiнiї 

? 

Назвiть слабке мiсце передньої черевної стiнки для 

виникнення косих пахвинних кил (гриж): 

-медiальна пахвинна ямка 

-пiвмiсяцева лiнiя 

+латеральна пахвинна ямка 

-пупкове кiльце 

? 

Назвiть слабке мiсце передньої черевної стiнки для 

виникнення прямих пахвинних кил (гриж): 

-латеральна пахвинна ямка 

-пiвмiсяцева лiнiя 

-пупкове кiльце 

+медiальна пахвинна ямка 

? 

Назвiть слабке мiсце передньої черевної стiнки для 

виникнення пупкових кил (гриж): 

+пупкове кiльце 

-медiальна пахвинна ямка 

-пiвмiсяцева лiнiя 

-бiла лiнiя живота 

? 

Назвiть слабке мiсце передньої черевної стiнки для 

виникнення кил (гриж) бiлої лiнiї живота: 

-бiла лiнiя живота нижче пупка 

-пiвмiсяцева лiнiя 

+бiла лiнiя живота вище пупка 

-пупкове кiльце 

? 

Чим утворена передня стiнка пахвинного канала? 

+апоневрозом зовнiшнього косого м'яза живота 

-апоневрозом внутрiшнього косого м'яза живота 

-пахвинною зв'язкою 

-поперечною фасцiєю 

? 

Чим утворена задня стiнка пахвинного канала? 

-пахвинною зв'язкою 

+поперечною фасцiєю 

-апоневрозом зовнiшнього косого м'яза живота 

-апоневрозом поперечного м'яза живота 

? 

Чим утворена верхня стiнка пахвинного канала? 

+нижнiми вiльними краями внутрiшнього косого та 

поперечного м'язiв живота 

-нижнiми вiльними краями внутрiшнього та зовнiшнього 

косих м'язiв живота 

-пахвинною зв'язкою 

-апоневрозом зовнiшнього косого м'яза живота 

? 

Чим утворена нижня стiнка пахвинного каналу? 

-поперечною фасцiєю 

-апоневрозом зовнiшнього косого м'яза живота 

+пахвинною зв'язкою 

-нижнiми вiльними краями внутрiшнього косого та 

поперечного м'язiв живота 

? 

М'язи і фасції голови. М'язи шиї. 

Фасції і топографія шиї. 
? 

На якi групи подiляються м'язи голови? 

-поверхневi та глибокi м'язи 

-м'язи лиця та глибокi м'язи 

+м'язи лиця та жувальнi м'язи 

-м'язи нижньої щелепи та коловi м'язи ока i рота 

? 

Якi м'язи вiдносяться до м'язiв склепiння черепа? 

+надчерепний та м'яз гордiїв, переднiй, заднiй та верхнiй 

вушнi м'язи 

-надчерепний м'яз, м'яз-зморшувач брови, верхнiй 

вушний м'яз 

-м'яз-зморшувач брови, м'яз гордiїв та потилично-

лобовий м'яз 

-надчерепний м'яз, коловий м'яз ока та м'яз гордiїв 

? 

Якi частини має надчерепний м'яз? 

-скронево-потиличний та скронево-лобовий м'язи 

-передню i задню частини 

-сухожилковий шолом та бiчнi частини 

+потилично-лобовий та скронево-тiм'яний м'язи 

? 

Якi частини має потилично-лобовий м'яз? 

+лобове i потиличне черевця та сухожилковий 

(апоневротичний)шолом 

-лобово-тiм'яне та тiм'яно-потиличне черевця 

-скронево-лобове та скронево-потиличне черевця 

-передню, задню i бiчнi частини 

? 

Яка функцiя лобового черевця потилично-лобового 

м'яза? 

+наморщує шкiру лоба, пiдiймає брови вгору 

-опускає брови, утворює над коренем носа вертикальнi 

складки 

-утворює поперечнi складки лоба 

-тягне сухожилковий шолом назад 

? 



Яка функцiя потиличного черевця потилично-лобового 

м'яза? 

-тягне шкiру голови вперед 

+тягне шкiру голови назад 

-утворює поперечнi складки лоба 

-наморщує шкiру лоба, пiдiймає брови вгору 

? 

Яка функцiя м'яза гордiїв? 

+утворює поперечнi складки мiж бровами 

-пiднiмає брови 

-бiля кореня носа утворює вертикальнi складки 

-опускає брови 

? 

Назвiть м'язи, що розташованi навколо очної щiлини i 

носа: 

-коловий м'яз ока та м'яз гордiїв 

-м'яз-зморшувач брови, потилично-лобовий м'яз та 

коловий м'яз ока 

+коловий м'яз ока, м'яз-зморшувач брови, носовий м'яз 

-коловий м'яз ока, носовий м'яз та м'яз гордiїв 

? 

Яка функцiя м'яза-зморшувача брови? 

+зводить брови, утворюючи мiж ними вертикальнi 

складки 

-тягне шкiру брови та лоба вгору 

-бiля кореня носа утворює поперечнi складки 

-тягне шкiру брови та лоба латерально 

? 

З яких частин складається коловий м'яз ока? 

-медiальної, бiчної та серединної частин 

-повiкової та лобової частин 

+повiкової, очноямкової та глибокої частин 

-очноямкової та носової частин 

? 

Яка повна функцiя колового м'яза ока? 

+закриває повiки, зажмурює очi, опускає брови, 

розширює сльозовий мiшок, сприяючи вiдтоку сльози в 

нососльозову протоку 

-зводить брови, утворюючи мiж ними вертикальнi 

складки, сприяє вiдтоку сльози в нососльозову протоку 

-пiдiймає брови i зажмурює очi 

-наморщує шкiру лоба, пiдiймає брови, розширює 

сльозовий мiшок 

? 

З яких частин складається носовий м'яз? 

-поперечної та вертикальної частин 

-медiальної та латеральної частин 

+поперечної та крилової частин 

-зовнiшньої та внутрiшньої частин 

? 

Яка повна функцiя носового м'яза? 

+стискає нiс, пiднiмає крила носа, розширюючи нiздрi 

-розширює нiздрi i сльозовий мiшок, сприяючи вiдтоку 

сльози в нососльозову протоку 

-опускає крила носа, звужує нiздрi 

-над коренем носа утворює поперечнi складки 

? 

Назвiть м'язи, що розташованi навколо ротовоє щiлини: 

-коловий м'яз рота, м'яз-опускач та м'яз-пiдiймач кута 

рота 

-коловий м'яз рота та коловий м'яз носа, щiчний, великий 

та малий виличнi м'язи 

-коловий м'яз рота, щiчний м'яз та м'яз смiху 

+коловий м'яз рота i щiчний м'яз 

? 

З яких частин складається коловий м'яз рота? 

-поверхневої та глибокої частин 

+губної та крайової частин 

-губної та внутрiшньої частин 

-крайової та центральної частин 

? 

Яка повна функцiя колового м'яза рота? 

+стискає ротовий отвiр, висуває губи вперед, притискує 

губи до зубiв 

-розкриває ротову щiлину 

-вiдтягує кут рота вбiк та вгору i є головним м'язом смiху 

-вiдтягує кут рота вниз та латерально 

? 

Назвiть м'язи, що розташованi над ротовою щiлиною: 

+м'яз-пiдiймач верхньої губи, м'яз-пiдiймач кута рота, 

великий i малий виличнi м'язи, м'яз смiху 

-коловий м'яз рота, м'яз-опускач та м'яз-пiдiймач кута 

рота 

-коловий м'яз рота та коловий м'яз носа, щiчний, великий 

та малий виличнi м'язи 

-коловий м'яз рота, щiчний м'яз та м'яз смiху 

? 

Назвiть м'язи, що розташованi нижче ротовоє щiлини: 

-коловий м'яз рота, м'яз-опускач та м'яз-пiдiймач кута 

рота 

-коловий м'яз рота, щiчний м'яз та м'яз смiху 

+м'яз-опускач кута рота, м'яз-опускач нижньої губи та 

пiдборiдний м'яз 

-м'яз-пiдiймач верхньої губи, м'яз-пiдiймач кута рота, 

великий i малий виличнi м'язи, м'яз смiху 

? 

Яка повна функцiя пiдборiдного м'яза? 

+пiднiмає шкiру пiдборiддя, утворюючи на нiй ямочки, 

висуває нижню губу вперед 

-вiдтягує кут рота вбiк та вниз 

-вiдтягує кут рота вбiк та вгору i є головним м'язом смiху 

-тягне нижню губу вниз 

? 

Якi м'язи є головними м'язами смiху? 

-великий та малий виличнi м'язи 

+великий виличний м'яз та непостiйний м'яз смiху 

-коловий м'яз рота та м'яз смiху 

-щiчний м'яз та м'яз-пiдiймач кута рота 

? 

Яка функцiя щiчного м'яза? 

+притискає щоки до зубiв, регулює вiдтiк слини в ротову 

порожнину, бере участь в актi жування 

-замикає ротову щiлину, випинаючи губи вперед 

-розкриває ротову щiлину i регулює вiдтiк слини в ротову 

порожнину 

-вiдтягує кут рота вбiк та вгору i є головним м'язом смiху 

? 

Якi особливостi притаманнi  мiмiчним м'язам (м'язам 

лиця)? 

-розвиваються на основi першої (нижньощелепної) 

вiсцеральної дуги, розмiщуються глибоко i 

прикрiплюються до нижньої щелепи, дiючи на скронево-

нижньощелепний суглоб 

-розвиваються на основi другої (пiд'язикової) 

вiсцеральної дуги, прикрiплюються до кiсток лицевого 



черепа, вкритi власними фасцiями, забезпечують акт 

жування 

+розвиваються на основi другої (пiд'язикової) 

вiсцеральної дуги, починаються на кiстках черепа i 

прикрiплюються до шкiри лиця, не мають фасцiй, 

групуються навколо природних отворiв 

-розвиваються на основi першої (нижньощелепної) 

вiсцеральної дуги, розмiщенi пiд шкiрою, не мають 

фасцiй, групуються навколо природних отворiв 

? 

На якi групи подiляються  жувальнi м'язи? 

-медiальнi та латеральнi 

-переднi та заднi 

+поверхневi та глибокi 

-верхнi та нижнi 

? 

Якi жувальнi м'язи вiдносяться до поверхневих? 

+скроневий та жувальний м'язи 

-жувальний м'яз, латеральний та присереднiй 

крилоподiбнi м'язи 

-скроневий м'яз, латеральний та медiальний 

крилоподiбнi м'язи 

-жувальний м'яз, великий та малий виличнi м'язи 

? 

Якi жувальнi м'язи вiдносяться до глибоких? 

-жувальний м'яз, латеральний та присереднiй 

крилоподiбнi м'язи 

-скроневий м'яз, латеральний та медiальний 

крилоподiбнi м'язи 

-жувальний та скроневий м'язи 

+латеральний та медiальний крилоподiбнi м'язи 

? 

Якi особливостi притаманнi жувальним м'язам? 

+розвиваються на основi першої (нижньощелепної) 

вiсцеральної дуги, розмiщуються глибоко i 

прикрiплюються до нижньої щелепи, дiючи на скронево-

нижньощелепний суглоб 

-розвиваються на основi другої (пiд'язикової) 

вiсцеральної дуги, прикрiплюються до кiсток лицевого 

черепа, вкритi власними фасцiями, забезпечують акт 

жування 

-розвиваються на основi першої (нижньощелепної) 

вiсцеральної дуги, розмiщенi пiд шкiрою, не мають 

фасцiй, групуються навколо природних отворiв 

-розвиваються на основi другої (пiд'язикової) 

вiсцеральної дуги, починаються на кiстках черепа i 

прикрiплюються до шкiри лиця, не мають фасцiй, 

групуються навколо природних отворiв 

? 

Звiдки починається скроневий м'яз? 

+вiд скроневої та тiм'яної кiсток i скроневої фасцiї 

-вiд вiнцевого вiдростка нижньої щелепи 

-вiд скроневого вiдростка виличної кiстки 

-вiд виличної дуги 

? 

Де прикрiплюється скроневий м'яз? 

-до виличної дуги 

-до скроневого вiдростка виличної кiстки 

+до вiнцевого вiдростка нижньої щелепи 

-до жувальної горбистостi нижньої щелепи 

? 

Яка функцiя скроневого м'яза? 

+пiдiймає i тягне назад нижню щелепу 

-пiдiймає i тягне вперед нижню щелепу 

-пiдiймає i тягне нижню щелепу вбiк 

-змiщує нижню щелепу в протилежну сторону, при 

двосторонньому скороченнi - висуває нижню щелепу 

вперед 

? 

Звiдки починається жувальний м'яз? 

-вiд скроневої i тiм'яної кiсток та скроневої фасцiї 

-вiд  крилоподiбної ямки крилоподiбного вiдростка 

+вiд виличної дуги 

-вiд пiдскроневого гребеня клиноподiбної кiстки та 

латеральної пластинки крилоподiбного вiдростка 

? 

Де прикрiплюється жувальний м'яз? 

+до жувальної горбистостi нижньої щелепи 

-до внутрiшньої поверхнi кута нижньої щелепи 

-до вiнцевого вiдростка нижньої щелепи 

-до шийки нижньої щелепи 

? 

Яка функцiя жувального м'яза? 

-пiдiймає i тягне назад нижню щелепу 

+пiдiймає i тягне вперед нижню щелепу 

-пiдiймає i тягне нижню щелепу вбiк 

-змiщує нижню щелепу в протилежну сторону, при 

двосторонньому скороченнi - висуває нижню щелепу 

вперед 

? 

Звiдки починається бiчний крилоподiбний м'яз? 

+вiд пiдскроневого гребеня клиноподiбної кiстки та 

латеральної пластинки крилоподiбного вiдростка 

-вiд скроневої i тiм'яної кiсток та скроневої фасцiї 

-вiд  крилоподiбної ямки крилоподiбного вiдростка 

-вiд виличної дуги 

? 

Де прикрiплюється бiчний крилоподiбний м'яз? 

-до жувальної горбистостi нижньої щелепи 

-до внутрiшньої поверхнi кута нижньої щелепи 

+до крилоподiбної ямки  шийки нижньої щелепи та до 

капсули скронево-нижньощелепного суглоба 

-до вiнцевого вiдростка нижньої щелепи 

? 

Яка функцiя бiчного крилоподiбного м'яза? 

+змiщує нижню щелепу в протилежну сторону, при 

двосторонньому скороченнi - висуває нижню щелепу 

вперед 

-пiдiймає i тягне назад нижню щелепу 

-пiдiймає i тягне нижню щелепу вбiк 

-пiдiймає i тягне вперед нижню щелепу 

? 

Звiдки починається медiальний крилоподiбний м'яз? 

+вiд крилоподiбної ямки крилоподiбного вiдростка 

-вiд скроневого вiдростка виличної кiстки 

-вiд стiнок пiдскроневої ямки 

-вiд вiнцевого вiдростка нижньої щелепи 

? 

Де прикрiплюється медiальний крилоподiбний м'яз? 

-до жувальної горбистостi нижньої щелепи 

-до крилоподiбної ямки  шийки нижньої щелепи та до 

капсули скронево-нижньощелепного суглоба 

-до вiнцевого вiдростка нижньої щелепи 

+до крилоподiбної горбистостi нижньої щелепи 

? 

Яка функцiя медiального крилоподiбного м'яза? 



+пiдiймає i тягне нижню щелепу вбiк, при 

двосторонньому скороченнi - висуває нижню щелепу 

вперед 

-пiдiймає i тягне назад нижню щелепу 

-пiдiймає i тягне вперед нижню щелепу 

-змiщує нижню щелепу в протилежну сторону, при 

двосторонньому скороченнi - висуває нижню щелепу 

вперед 

? 

Якi є фасцiї голови? 

-поверхнева та власна фасцiї голови 

-щiчна, лицева, глоткова та поверхнева фасцiї 

+щiчно-глоткова, жувальна, привушна та скронева фасцiї 

-лобова, тiм'яна, потилична та скронева  фасцiї 

? 

Якi анатомiчнi утвори покриває щiчно-глоткова фасцiя? 

+щiчний м'яз та бiчну стiнку глотки 

-присереднiй та бiчний крилоподiбнi м'язи 

-жувальний м'яз та бiчну стiнку глотку 

-всi мiмiчнi м'язи лиця та бiчну стiнку глотки 

? 

Якi анатомiчнi утвори покриває жувальна та привушна 

фасцiї, продовжуючись одна в одну? 

-всi жувальнi м'язи 

+жувальний м'яз та привушну слинну залозу 

-щiчний м'яз та привушну слинну залозу 

-щiчний м'яз та бiчну стiнку глотки 

? 

На якi пластинки подiляється скронева фасцiя? 

-медiальну та латеральну 

-передню та задню 

-верхню та нижню 

+поверхневу та глибоку 

? 

Де прикрiплюються поверхнева та глибока пластинки 

скроневої фасцiї? 

+до зовнiшньої та внутрiшньої поверхнi виличної дуги 

-до зовнiшньої та внутрiшньої поверхнi кута нижньої 

щелепи 

-до зовнiшньої та внутрiшньої поверхнi гiлки нижньої 

щелепи 

-до шийки нижньої щелепи та її вiнцевого вiдростка 

? 

Якi анатомiчнi утвори покриває скронева фасцiя? 

+скроневий м'яз 

-жувальний м'яз i привушну слинну залозу 

-всi жувальнi м'язи 

-всi мiмiчнi м'язи 

? 

Жирове тiло щоки (жирове тiло Бiша) розташовано: 

+мiж щiчним i жувальним м'язами 

-мiж медiальним та латеральним крилоподiбними 

м'язами 

-мiж скроневим м'язом i скроневою фасцiєю 

-мiж великим та малим виличними м'язами 

? 

На якi групи подiляються м'язи шиї? 

-переднi та бiчнi 

-бiчнi та медiальнi 

+поверхневi та глибокi 

-переднi та заднi 

? 

На якi групи подiляються поверхневi м'язи шиї? 

+надпiд'язиковi та пiдпiд'язиковi 

-переднi та бiчнi 

-бiчнi та медiальнi 

-переднi та заднi 

? 

Якi м'язи вiдносяться до поверхневих м'язiв шиї? 

+пiдшкiрний м'яз шиї, груднинно-ключично-

соскоподiбний м'яз, надпiд'язиковi та пiдпiд'язиковi 

м'язи 

-пiдшкiрний м'яз шиї, двочеревцевий м'яз, переднiй, 

середнiй та заднiй драбинчастi м'язи 

-груднинно-ключично-соскоподiбний м'яз, довгий м'яз 

шиї i довгий м'яз голови 

-пiдшкiрний м'яз шиї, щелепно-пiд'язиковий м'яз, 

пiдпотиличнi м'язи 

? 

На якi групи подiляються глибокi м'язи шиї? 

-бiчнi, медiальнi та надпiд'язиковi 

+драбинчастi,  передхребтовi та пiдпотиличнi 

-бiчнi, присереднi та пiдпiд'язиковi 

-драбинчастi та серединнi 

? 

Якi м'язи належать до глибоких бiчних м'язiв шиї? 

+переднiй, середнiй та заднiй драбинчастi м'язи 

-медiальний, латеральний та серединний драбинчастi 

м'язи 

-верхнiй та нижнiй косi м'язи голови 

-довгий м'яз голови та шиї, переднiй та латеральний 

прямi м'язи голови 

? 

Якi м'язи належать до глибоких медiальних 

(передхребтових) м'язiв шиї? 

-довгий м'яз шиї i довгий м'яз голови, переднiй та 

середнiй драбинчастi м'язи 

-переднiй прямий м'яз голови та бiчний прямий м'яз 

голови, заднiй i переднiй драбинчастi м'язи 

-надпiд'язиковi та пiдпiд'язиковi м'язи 

+довгий м'яз шиї i довгий м'яз голови, переднiй прямий 

м'яз голови i бiчний прямий м'яз голови 

? 

Якi м'язи належать до надпiд'язикової групи? 

+двочеревцевий, шило-пiд'язиковий, щелепно-

пiд'язиковий та пiдборiдно-пiд'язиковий м'язи 

-двочеревцевий, щито-пiд'язиковий, лопатково-

пiд'язиковий та пiдборiдно-пiд'язиковий м'язи 

-шило-пiд'язиковий, двочеревцевий,  пiдшкiрний та 

лопатково-пiд'язиковий м'язи 

-щелепно-пiд'язиковий, двочеревцевий, переднiй 

драбинчастий та груднинно-щитоподiбний м'язи 

? 

Якi м'язи належать до пiдпiд'язикової групи? 

+груднинно-пiд'язиковий, груднинно-щитоподiбний, 

щито-пiд'язиковий та лопатково-пiд'язиковий м'язи 

-двочеревцевий, шило-пiд'язиковий, щелепно-

пiд'язиковий та пiдборiдно-пiд'язиковий м'язи 

-груднинно-пiд'язиковий, груднинно-щитоподiбний, 

переднiй та середнiй драбинчастi м'язи 

-лопатково-пiд'язиковий, щито-пiд'язиковий, 

двочеревцевий та шило-пiд'язиковий м'язи 

? 

Яка функцiя пiдшкiрного м'яза шиї? 

-пiднiмає ключицю 



+натягує шкiру шиї, запобiгаючи здавленню поверхневих 

вен, опускає кут рота 

-опускає нижню щелепу 

-пiднiмає нижню щелепу 

? 

Звiдки починається груднинно-ключично-соскоподiбний 

м'яз? 

+двома нiжками ручки груднини та груднинного кiнця 

ключицi 

-вiд акромiального кiнця ключицi та акромiону лопатки 

-вiд соскоподiбного вiдростка скроневої кiстки 

-вiд кута та гiлки нижньої щелепи 

? 

Де прикрiплюється груднинно-ключично-соскоподiбний 

м'яз? 

-двома нiжками до ручки груднини та груднинного кiнця 

ключицi 

-до акромiону лопатки 

+до соскоподiбного вiдростка скроневої кiстки та до 

верхньої каркової лiнiї 

-до акромiального кiнця ключицi 

? 

Яка функцiя груднинно-ключично-соскоподiбного м'яза 

при односторонньому скороченнi? 

+нахиляє голову в свою сторону з поворотом обличчя в 

протилежну сторону 

-нахиляє голову в протилежну сторону, одночасно 

обличчя повертається в свою сторону 

-нахиляє голову вперед i в свою сторону 

-нахиляє голову вперед i в протилежну сторону 

? 

Яка функцiя груднинно-ключично-соскоподiбного м'яза 

при двосторонньому скороченнi? 

+пiдiймає голову i утримує її у вертикальному положеннi 

-нахиляє голову вперед 

-опускає нижню щелепу 

-пiднiмає нижню щелепу 

? 

Де розташований шило-пiд'язиковий м'яз? 

-мiж соскоподiбним вiдростком скроневої кiстки i тiлом 

пiд'язикової кiстки 

-мiж щелепно-пiд'язиковою лiнiїю нижньої щелепи i 

пiд'язиковою кiсткою 

+мiж шилоподiбним вiдростком скроневої кiстки i тiлом 

пiд'язикової кiстки 

-мiж грудниною i пiд'язиковою кiсткою 

? 

Яка функцiя шилопiд'язикового м'яза? 

+тягне пiд'язикову кiстку вгору i назад 

-тягне пiд'язикову кiстку вниз i назад 

-опускає нижню щелепу 

-пiднiмає нижню щелепу 

Якi м'язи шиї утворюють сухожилковий шов та м'язову 

основу дiафрагми рота? 

-пiдборiдно-пiд'язиковi 

+щелепно-пiд'язиковi 

-шило-пiд'язиковi 

-груднинно-щитоподiбнi 

? 

Що утворюють медiальнi краї правого i лiвого щелепно-

пiд'язикових м'язiв, зростаючись мiж собою? 

-поперечний шов шиї 

-пiд'язикову ямку 

+сухожилковий шов 

-малу надключичну ямку 

? 

Якi м'язи прилягають зверху до щелепно-пiд'язикового 

м'яза (зi сторони ротової порожнини)? 

+пiдборiдно-пiд'язиковий м'яз 

-переднє черевце двочеревцевого м'яза 

-заднє черевце двочеревцевого м'яза 

-шило-пiд'язиковий м'яз 

? 

Якi м'язи прилягають знизу до щелепно-пiд'язикового 

м'яза? 

-заднє черевце двочеревцевого м'яза 

-пiдборiдно-пiд'язиковий м'яз 

-шило-пiд'язиковий м'яз 

+переднє черевце двочеревцевого м'яза 

? 

Яка повна функцiя щелепно-пiд'язикового м'яза? 

+опускає нижню щелепу, фiксує i тiгне вгору пiд'язикову 

кiстку 

-пiднiмає нижню щелепу 

-натягує шкiру шиї, запобiгаючи здавленню поверхневих 

вен, опускає кут рота 

-опускає пiд'язикову кiстку 

? 

Де розташований пiдборiдно-пiд'язиковий м'яз? 

+мiж пiдборiдною остю нижньої щелепи i тiлом 

пiд'язикової кiстки 

-мiж тiлом пiд'язикової кiстки i кутом нижньої щелепи 

-мiж щелепно-пiд'язиковою лiнiїю нижньої щелепи i 

тiлом пiд'язикової кiстки 

-мiж грудниною i до тiлом пiд'язикової кiстки 

? 

Яка повна функцiя пiдборiдно-пiд'язикового м'яза? 

+опускає нижню щелепу, фiксує i тiгне вгору пiд'язикову 

кiстку 

-пiднiмає нижню щелепу 

-натягує шкiру шиї, запобiгаючи здавленню поверхневих 

вен, опускає кут рота 

-опускає пiд'язикову кiстку 

? 

Де розташований груднинно-пiд'язиковий м'яз? 

-мiж лопаткою i тiлом пiд'язикової кiстки 

-мiж нижньою щелепою i пiд'язиковою кiсткою 

+мiж грудниною i тiлом пiд'язикової кiстки 

-мiж грудниною i щитоподiбним хрящем гортанi 

? 

Де розташований  лопатково-пiд'язиковий м'яз? 

-мiж верхнiм кутом лопатки i до тiлом пiд'язикової кiстки 

-мiж нижнiм кутом лопатки i тiлом пiд'язикової кiстки 

-мiж латеральним краєм лопатки i тiлом пiд'язикової 

кiстки 

+мiж верхнiм краєм лопатки i тiлом пiд'язикової кiстки 

? 

Де розташований груднинно-щитоподiбний м'яз? 

+мiж грудниною i щитоподiбним хрящем гортанi 

-мiж лопаткою i тiлом пiд'язикової кiстки 

-мiж нижньою щелепою i пiд'язиковою кiсткою 

-мiж пiд'язиковою кiсткою i щитоподiбним хрящем 

гортанi 

? 

Де розташований щито-пiд'язиковий м'яз? 



+мiж щитоподiбним хрящем гортанi i пiд'язиковою 

кiсткою 

-мiж лопаткою i тiлом пiд'язикової кiстки 

-мiж нижньою щелепою i пiд'язиковою кiсткою 

-мiж грудниною i щитоподiбним хрящем гортанi 

? 

Яка функцiя пiдпiд'язикових м'язiв? 

+тягнуть пiд'язикову кiстку i гортань вниз, фiксують 

пiд'язикову кiстку при дiє надпiд'язикових м'язiв, якi 

опускають нижню щелепу 

-пiднiмають нижню щелепу i пiд'язикову кiстку 

-натягують шкiру шиї, запобiгаючи здавленню 

поверхневих вен, опускають кут рота 

-опускають нижню щелепу, фiксують i тiгнуть вгору 

пiд'язикову кiстку 

? 

Якi частини має двочеревцевий м'яз? 

+переднє та заднє черевця 

-медiальне та латеральне черевця 

-поверхневе та глибоке черевця 

-верхнє та нижнє черевця 

? 

Якi частини має лопатково-пiд'язиковий м'яз? 

-медiальне та латеральне черевця 

-поверхневе та глибоке черевця 

+нижнє та верхнє черевця 

-переднє та заднє черевця 

? 

Яка функцiя лопатково-пiд'язикового м'яза? 

+тягне пiд'язикову кiстку i гортань вниз, натягує 

передтрахейну пластинку шийної фасцiї, розширюючи 

просвiт внутрiшньої яремної вени 

-пiднiмає нижню щелепу i пiд'язикову кiстку, натягує 

передтрахейну пластинку шийної фасцiї, розширюючи 

просвiт внутрiшньої яремної вени 

-натягує шкiру шиї, запобiгаючи здавленню поверхневих 

вен, опускає кут рота 

-опускає нижню щелепу, фiксує i тiгне вгору пiд'язикову 

кiстку 

? 

Якi розрiзняють драбинчастi м'язи? 

+переднiй, середнiй та заднiй 

-медiальний, латеральний та серединний 

-верхнiй та нижнiй 

-глибокий та поверхневий 

? 

Якi м'язи належать до пiдпотиличної групи? 

+великий заднiй  прямий м'яз голови, малий заднiй 

прямий м'яз голови, нижнiй косий м'яз голови, верхнiй 

косий м'яз голови 

-заднiй великий та малий прямi м'язи голови, 

мiжпоперечнi м'язи 

-нижнiй та верхнiй косi м'язи голови, ремiннi м'язи 

голови та шиї 

-заднiй великий та малий прямi м'язи голови, заднiй 

драбинчастий м'яз 

? 

Якi є простори мiж фасцiями шиї за мiжнародною 

анатомiчною номенклатурою? 

-надключичний мiжапоневротичний та сонний простори 

-над'яремний та пiднижньощелепний простори 

-медiальний, латеральний та серединний простори 

+надгруднинний, передвiсцеральний та 

позавiсцеральний простори 

? 

Продовженням якого простору шиї є боковi заглибини 

(слiпi мiшки Грубера), якi знаходяться позаду початку 

груднинно-ключично-соскоподiбних м'язiв? 

+надгрудинного  простору 

-передвiсцерального простору 

-позавiсцерального простору 

-сонної пiхви 

? 

Чим обмежений передвiсцеральний простiр за 

мiжнародною анатомiчною номенклатурою? 

+передтрахейною пластинкою шийної фасцiї  та трахеєю 

-поверхневою та передтрахейною пластинками шийної 

фасцiї 

-парiєтальним та вiсцеральним листками внутрiшньої 

шийної фасцiї 

-поверхневим та глибоким листками власної фасцiї шиї 

? 

Як називається простiр  шиї, який знаходиться мiж 

задньою стiнкою глотки  та передхребтовою пластинкою 

шийної фасцiї за мiжнародною анатомiчною 

номенклатурою? 

-передвiсцеральний простiр 

-надгруднинний простiр 

+позавiсцеральний простiр 

-глибокий шийний простiр 

? 

Який з просторiв шиї переходить в заднє середостiння? 

+позавiсцеральний простiр 

-передвiсцеральний простiр 

-глибокий шийний простiр 

-надгруднинний простiр 

? 

Якi розрiзняють парнi дiлянки шиї? 

+груднинно-ключично-соскоподiбну дiлянку, переднiй i 

латеральний трикутники шиї 

-передню, задню i присередню дiлянки 

-пiднижньощелепну, груднинно-ключично-соскоподiбну 

та бiчнi дiлянки 

-передню,  сонну, пiдборiдну та задню дiлянки 

? 

Якi розрiзняють непарнi дiлянки шиї? 

-передню, задню i присередню дiлянки 

+задню дiлянку 

-пiднижньощелепну, груднинно-ключично-соскоподiбну 

та бiчнi дiлянки 

-передню,  сонну, пiдборiдну та задню дiлянки 

? 

Чим обмежений переднiй трикутник шиї зверху? 

+краєм нижньої щелепи 

-пiд'язиковою кiсткою 

-щелепно-пiд'язиковим м'язом 

-двочеревцевим м'язом 

? 

Чим обмежений переднiй трикутник шиї спереду? 

-груднинно-ключично-соскоподiбним м'язом 

-ключицями 

+середньою лiнiїю шиї 

-лопатково-пiд'язиковим м'язом 

? 

Чим обмежений переднiй трикутник шиї ззаду? 



-переднiм краєм трапецiєподiбного м'яза 

-лопатково-пiд'язиковим м'язом 

-заднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

+переднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

? 

Якi трикутники знаходяться в межах переднього 

трикутника шиї? 

+сонний, лопатково-трахейний, пiднижньощелепний, 

пiдборiдний та язиковий трикутники 

-сонний, пiднижньощелепний, лопатково-ключичний та 

язиковий трикутники 

-сонний, пiдборiдний, лопатково-трапецiєподiбний та 

м'язовий трикутники 

-лопатково-трахейний, лопатково-трапецiєподiбний та 

лопатково-ключичний трикутники 

? 

Назвiть непарний  трикутник шиї: 

-сонний 

-лопатково-трапецiєподiбний 

+пiдборiдний 

-пiднижньощелепний 

? 

Чим обмежений сонний трикутник ззаду? 

+переднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

-заднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

-заднiм черевцем двочеревцевого м'яза 

-верхнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

? 

Чим обмежений сонний трикутник знизу? 

+верхнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-заднiм черевцем двочеревцевого м'яза 

-переднiм черевцем двочеревцевого м'яза 

? 

Чим обмежений сонний трикутник зверху? 

-верхнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

+заднiм черевцем двочеревцевого м'яза 

-переднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

-нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

? 

Чим обмежений лопатково-трахейний трикутник ззаду? 

+переднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза та верхнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-верхнiм та нижнiм черевцями лопатково-пiд'язикового 

м'яза 

-середньою лiнiїю шиї 

-переднiм краєм трапецiєподiбного м'яза 

? 

Чим обмежений лопатково-трахейний трикутник 

спереду? 

-переднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

-нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

+середньою лiнiїю шиї 

-заднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

? 

Чим обмежений пiднижньощелепний трикутник знизу? 

+переднiм та заднiм черевцями двочеревцевого м'яза 

-верхнiм та нижнiм черевцями лопатково-пiд'язикового 

м'яза 

-тiлом нижньої щелепи 

-груднинно-ключично-соскоподiбним м'язом 

? 

Який трикутник шиї обмежений зверху краєм нижньої 

щелепи? 

-язиковий 

-пiдборiдний 

+пiднижньощелепний 

-сонний 

? 

В межах якого трикутника шиї знаходиться язиковий 

трикутник Пирогова? 

+пiднижньощелепного 

-пiдборiдного 

-сонного 

-лопатково-трахейного 

? 

Чим обмежений язиковий трикутник Пирогова зверху? 

-язиковою артерiєю 

-пiд'язиковою кiсткою 

+пiд'язиковим нервом 

-пiдборiдно-пiд'язиковим м'язом 

? 

Чим обмежений язиковий трикутник Пирогова спереду? 

+заднiм краєм щелепно-пiд'язикового м'яза 

-пiд'язиковим нервом 

-язиковою артерiєю 

-заднiм черевцем двочеревцевого м'яза 

? 

Який м'яз утворює дно язикового трикутника Пирогова? 

-щелепно-пiд'язиковий м'яз 

-пiдборiдно-пiд'язиковий м'яз 

+пiд'язиково-язиковий м'яз 

-шило-пiд'язиковий м'яз 

? 

Чим обмежений язиковий трикутник Пирогова ззаду? 

+заднiм черевцем двочеревцевого м'яза 

-переднiм черевцем двочеревцевого м'яза 

-щелепно-пiд'язиковим м'язом 

-пiдборiдно-пiд'язиковим м'язом 

? 

В якому трикутнику шиї перев'язують язикову артерiю 

при пошкодженнi язика? 

+в язиковому трикутнику Пирогова 

-в пiдборiдному трикутнику 

-в пiднижньощелепному трикутнику 

-в сонному трикутнику 

? 

Який трикутник шиї знаходиться мiж переднiми 

черевцями правого та лiвого двочеревцевих м'язiв та 

пiд'язиковою кiсткою? 

-язиковий трикутник Пирогова 

-пiднижньощелепний трикутник 

+пiдборiдний трикутник 

-сонний трикутник 

? 

Якi трикутники знаходяться в межах латерального 

трикутника шиї? 

+лопатково-ключичний та лопатково-трапецiєподiбний 

трикутники 



-пiднижньощелепний, лопатково-ключичний та 

лопатково-трахейний трикутники 

-сонний, пiднижньощелепний та лопатково-

трапецiєподiбний трикутники 

-пiднижньощелепний, язиковий, та лопатково-

ключичний трикутники 

? 

Чим обмежений лопатково-ключичний трикутник знизу? 

+ключицею 

-нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-заднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

-верхнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

? 

Чим обмежений лопатково-ключичний трикутник 

зверху? 

+нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-ключицею 

-верхнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-груднинно-ключично-соскоподiбним м'язом 

? 

Чим обмежений лопатково-ключичний трикутник 

спереду? 

-ключицею 

-нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

+заднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

-переднiм краєм трапецiєподiбного м'яза 

? 

Чим обмежений лопатково-трапецiєподiбний трикутник 

спереду? 

+заднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

-переднiм краєм трапецiєподiбного м'яза 

-нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-верхнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

? 

Чим обмежений лопатково-трапецiєподiбний трикутник 

ззаду? 

+трапецiєподiбним м'язом 

-груднинно-ключично-соскоподiбним м'язом 

-нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-ключицею 

? 

Чим обмежений лопатково-трапецiєподiбний трикутник 

знизу? 

+нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-верхнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-трапецiєподiбним м'язом 

-ключицею 

? 

Лопатково-ключичний трикутник має назву: 

-мала надключична ямка 

-трикутник Пирогова 

+велика надключична ямка 

-защелепна ямка 

? 

Чим обмежений латеральний трикутник  шиї спереду? 

+заднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

-переднiм краєм трапецiєподiбного м'яза 

-нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-верхнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

? 

Чим обмежений латеральний трикутник  шиї ззаду? 

-нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-верхнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

+переднiм краєм трапецiєподiбного м'яза 

-заднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

? 

Чим обмежений латеральний трикутник  шиї знизу? 

+ключицею 

-нижнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-верхнiм черевцем лопатково-пiд'язикового м'яза 

-заднiм краєм груднинно-ключично-соскоподiбного 

м'яза 

? 

Якi розрiзняють промiжки на шиї мiж м'язами? 

-переддрабинчастий та позадрабинчастий 

-переддрабинчастий та надгруднинний 

-передвiсцеральний та позавiсцеральний 

+мiждрабинчастий та переддрабинчастий 

? 

Якими м'язами обмежений мiждрабинчастий промiжок 

шиї? 

+переднiм та середнiм драбинчастими м'язами 

-середнiм та заднiм драбинчастими м'язами 

-переднiм та заднiм драбинчастими м'язами 

-переднiм драбинчастим м'язом та груднинно-ключично- 

соскоподiбним м'язом 

? 

Де знаходиться переддрабинчастий промiжок? 

+попереду вiд переднього драбинчастого м'яза 

-мiж переднiм та середнiм драбинчастими м'язами 

-мiж переднiм та заднiм драбинчастими м'язами 

-мiж переднiм драбинчастим м'язом та груднинно-

ключично- соскоподiбним м'язом 

? 

Що проходить в  мiждрабинчастому промiжку шиї? 

+пiдключична артерiя i плечове нервове сплетення 

-пiдключична вена 

-язикова артерiя 

-пiдключична вена i плечове нервове сплетення 

? 

Що проходить в переддрабинчастому промiжку шиї? 

-язикова артерiя 

+пiдключична вена 

-пiдключична вена i плечове нервове сплетення 

-пiдключична артерiя i плечове нервове сплетення 

? 

Чим обмежена  задня шийна дiлянка по боках? 

-заднiми краями груднинно-ключично-соскоподiбних 

м'язiв 

-довгими м'язами голови i шиї 

-пiдпотиличними м'язами 

+латеральними краями трапецiєподiбних м'язiв 

? 

Чим обмежена  задня шийна дiлянка вгорi? 

+верхньою карковою лiнiїю 

-довгими м'язами голови i шиї 

-пiдпотиличними м'язами 

-латеральними краями трапецiєподiбних м'язiв 

? 

Чим обмежена  задня шийна дiлянка внизу? 



+поперечною лiнiїю, що з'єднує два акромiона i 

проходить через остистий вiдросток VII шийного хребця 

-пiдпотиличними м'язами 

-латеральними краями трапецiєподiбних м'язiв 

-верхньою карковою лiнiїю 

? 

Якi пластинки має шийна фасцiя за мiжнародною 

анатомiчною номенклатурою? 

-поверхневу, глибоку та передхребтову 

-поверхневу, власну, внутрiшньошийну та передхребтову 

+поверхневу, передтрахейну та передхребтову 

-поверхневу, вiсцеральну та парiєтальну 

? 

Якi м'язи вкриває поверхнева пластинка шийної фасцiї за 

мiжнародною анатомiчною номенклатурою? 

+груднинно-ключично-соскоподiбний i трапецiєподiбний 

м'язи 

-груднинно-ключично-соскоподiбний м'яз та м'язи 

пiдпiд'язикової групи 

-пiдшкiрний м'яз шиї 

-надпiд'язиковi та пiдпiд'язиковi м'язи 

? 

Для яких м'язiв утворює фасцiальнi пiхви передтрахейна 

пластинка шийної фасцiї за мiжнародною анатомiчною 

номенклатурою? 

+лопатко-пiд'язикового, груднинно-пiд'язикового, 

груднинно-щитоподiбного та щито-пiд'язикового м'язiв 

-двочеревцевого, шило-пiд'язикового та щелепно-

пiд'язикового м'язiв 

-груднинно-ключично-соскоподiбного м'яза та 

пiдпiд'язикових м'язiв шиї 

-надпiд'язикових та пiдпiд'язикових  м'язiв шиї 

? 

Яка пластинка шийної фасцiї за мiжнародною 

анатомiчною номенклатурою зрослася з глибокими 

венами шиї i тому сприяє вiдтоку венозноє кровi? 

-поверхнева 

+передтрахейна 

-передхребтова 

-вiсцеральна 

? 

Що вкриває передхребтова пластинка шийної фасцiї за 

мiжнародною анатомiчною номенклатурою? 

-м'язи надпiд'язикової групи 

-м'язи пiдпiд'язикової групи та пiдпотиличнi м'язи 

+передхребтовi та драбинчастi м'язи шиї 

-гортань, трахею, стравохiд та блукаючий нерв 

? 

М'язи і фасції плечового пояса і 

плеча. М'язи і фасції передпліччя і 

кисті. Топографія верхньої кінцівки. 
? 

Якi м'язи вiдносяться до м'язiв грудного пояса? 

-дельтоподiбний, малий i великий ромбоподiбнi м'язи, 

малий i великий круглi м'язи 

-дельтоподiбний, надостьовий i пiдостьовий м'язи, 

великий i малий груднi м'язи 

+дельтоподiбний, надостьовий, пiдостьовий, малий 

круглий, великий круглий i пiдлопатковий м'язи 

-дельтоподiбний, пiдлопатковий i пiдключичний м'язи, 

малий i великий круглi м'язи 

? 

На якi групи подiляються м'язи плеча? 

+на передню групу згиначiв та на задню групу розгиначiв 

-на передню групу розгиначiв та на задню групу згиначiв 

-на медiальну групу пронаторiв та латеральну групу 

супiнаторiв 

-на поверхневу та глибоку групи (згиначiв та розгиначiв) 

? 

Якi м'язи вiдносяться до передньої групи плеча? 

-двоголовий та триголовий м'язи плеча 

+двоголовий м'яз плеча, дзьобоплечовий та плечовий 

м'язи 

-двоголовий м'яз плеча, плечовий та плечопроменевий 

м'язи 

-двоголовий м'яз плеча, дельтоподiбний та плечовий 

м'язи 

? 

Якi м'язи вiдносяться до задньої групи плеча? 

+триголовий м'яз плеча та лiктьовий м'яз 

-триголовий та двоголовий м'язи плеча 

-триголовий м'яз плеча, плечовий та плечо-променевий 

м'язи 

-двоголовий м'яз плеча, плечовий та дзьобоплечовий 

м'язи 

? 

Якi головки має двоголовий м'яз плеча? 

-медiальну та латеральну 

-поверхневу та глибоку 

+коротку та довгу 

-верхню та нижню 

? 

Яка функцiя двоголового м'яза плеча? 

+згинає плече та передплiччя, супiнує передплiччя 

-розгинає плече та передплiччя, супiнує передплiччя 

-згинає плече та розгинає передплiччя, пронує 

передплiччя 

-розгинає плече та згинає передплiччя, супiнує 

передплiччя 

? 

Якi м'язи згинають плече? 

-двоголовий та триголовий м'язи плеча 

-плечовий та дельтоподiбний м'язи 

-двоголовий м'яз плеча та плечо-променевий м'яз 

+двоголовий м'яз плеча та дзьобоплечовий м'яз 

? 

Якi м'язи розгинають плече? 

+триголовий м'яз плеча та лiктьовий м'яз 

-двоголовий та триголовий м'язи плеча 

-плечовий та дельтоподiбний м'язи 

-двоголовий м'яз плеча та дзьобоплечовий м'яз 

? 

Якi головки має триголовий м'яз плеча? 

-довгу, коротку та присередню головки 

-поверхневу, глибоку та бiчну головки 

-довгу, верхню та нижню головки 

+довгу, присередню та бiчну головки 

? 

На якi групи подiляються м'язи передплiччя? 

+на передню групу (згиначi та пронатори) i на задню 

групу (розгиначi та супiнатори) 

-на медiальну групу пронаторiв та латеральну групу 

супiнаторiв 

-на поверхневу та глибоку групи (згиначi та розгиначi) 



-на задню групу (згиначi та пронатори) i на передню 

групу (розгиначi та супiнатори) 

? 

У скiльки шарiв розташованi м'язи передньої групи 

передплiччя? 

-у 2 шари 

-у 5 шарiв 

+у 4 шари 

-в 1 шар 

? 

Яка функцiя квадратного м'яза-привертача? 

-супiнує передплiччя 

-згинає кисть 

-розгинає кисть 

+пронує передплiччя 

? 

У скiльки шарiв розташованi м'язи задньої групи 

передплiччя? 

+у 2 шари - поверхневий та глибокий 

-у 2 шари - медiальний та латеральний 

-у 4 шари 

-в 1 шар 

? 

Якi м'язи вiдносяться до поверхневого шару задньої 

групи м'язiв передплiччя? 

+плечо-променевий м'яз, довгий променевий м'яз-

розгинач зап'ястка, короткий променевий м'яз-розгинач 

зап'ястка, м'яз-розгинач пальцiв, м'яз-розгинач мiзинця, 

лiктьовий м'яз-розгинач зап'ястка 

-плечо-променевий м'яз, м'яз-розгинач пальцiв, м'яз-

розгинач мiзинця, довгий м'яз-розгинач великого пальця 

кистi, м'яз-розгинач вказiвного пальця 

-довгий променевий м'яз-розгинач зап'ястка, короткий 

променевий м'яз-розгинач зап'ястка, м'яз-вiдвертач, 

довгий вiдвiдний м'яз великого пальця, короткий м'яз-

розгинач великого пальця 

-м'яз-розгинач пальцiв кистi, м'яз-розгинач мiзинця, 

короткий м'яз-розгинач великого пальця, довгий м'яз-

розгинач великого пальця кистi, м'яз-розгинач вказiвного 

пальця 

? 

Якi м'язи вiдносяться до глибокого шару задньої групи 

м'язiв передплiччя? 

-плечо-променевий м'яз, довгий та короткий 

променевий м'язи-розгиначi зап'ястка, довгий та 

короткий м'язи-розгиначi великого пальця кистi 

-м'яз-розгинач пальцiв, м'яз-розгинач мiзинця, м'яз-

розгинач вказiвного пальця, довгий вiдвiдний м'яз 

великого пальця, м'яз-привертач 

+м'яз-вiдвертач, довгий вiдвiдний м'яз великого пальця 

кистi, короткий м'яз-розгинач великого пальця кистi, 

довгий м'яз-розгинач великого пальця кистi, м'яз-

розгинач вказiвного пальця 

-довгий та короткий променевi м'язи-розгиначi зап'ястка, 

лiктьовий м'яз-розгинач зап'ястка, довгий та короткий 

м'язи-розгиначi великого пальця кистi, м'яз-розгинач 

вказiвного пальця 

? 

На якi групи подiляються м'язи кистi? 

+на м'язи пiдвищення великого пальця - thenar, м'язи 

пiдвищення мiзинця - hypothenar та середню групу м'язiв 

-на медiальну та латеральну групи i тильнi м'язи 

-на м'язи поверхневої i глибокої груп 

-на м'язи thenar, hypothenar та тильнi м'язи 

? 

Якi м'язи вiдносяться до групи thenar? 

+короткий вiдвiдний м'яз великого пальця, протиставний 

м'яз великого пальця, короткий м'яз-згинач великого 

пальця, привiдний м'яз великого пальця 

-довгий i короткий вiдвiднi м'язи великого пальця, 

довгий i короткий м'язи-згиначi великого пальця 

-привiдний м'яз великого пальця, короткий i довгий 

вiдвiднi м'язи великого пальця, червоподiбнi м'язи 

-короткий i довгий долоннi м'язи, короткий i довгий 

вiдвiднi м'язи великого пальця, короткий i довгий м'язи-

згиначi великого пальця 

? 

Якi м'язи вiдносяться до групи hypothenar? 

-короткий i довгий долоннi м'язи, вiдвiдний м'яз мiзинця, 

протиставний м'яз мiзинця 

-короткий i довгий м'язи-згиначi мiзинця, короткий i 

довгий м'язи-розгиначi мiзинця, червоподiбнi м'язи 

-протиставний м'яз мiзинця, короткий долонний м'яз, 

короткий м'яз-згинач мiзинця, мiжкiстковi долоннi м'язи 

+короткий долонний м'яз, вiдвiдний м'яз мiзинця, 

протиставний м'яз мiзинця, короткий м'яз-згинач мiзинця 

? 

Якi м'язи вiдносяться до середньої групи м'язiв кистi? 

+червоподiбнi м'язи, долоннi мiжкiстковi та тильнi 

мiжкiстковi м'язи 

-короткий i довгий долоннi м'язи та червоподiбнi м'язи 

-глибокий i поверхневий м'язи-згиначi пальцiв, долоннi 

мiжкiстковi м'язи 

-м'яз-розгинач пальцiв, тильнi мiжкiстковi та 

червоподiбнi м'язи 

? 

Скiльки є на однiй кистi червоподiбних м'язiв? 

-5 

-2 

+4 

-3 

? 

Скiльки є на однiй кистi долонних мiжкiсткових м'язiв? 

-4 

-5 

-2 

+3 

? 

Скiльки є на однiй кистi тильних мiжкiсткових м'язiв? 

-3 

+4 

-5 

-2 

? 

Назвiть фасцiї грудного пояса: 

+надостьова, пiдостьова, дельтоподiбна та пахвова 

-плечова та дельтоподiбна 

-пiдостьова та поверхнева 

-надостьова та грудна 

? 

Якi канали утворюються по боках вiд канала зап'ястка? 

-канали променевого та лiктьового нервiв 

-переднiй та заднiй канали зап'ястка 

+променевий та лiктьовий канали зап'ястка 

-канали для сухожилкiв м'язiв-розгиначiв 

? 



Де знаходиться латеральна двоголова борозна плеча? 

+латерально мiж двоголовим i плечовим м'язами 

-мiж довгою та короткою головками двоголового м'яза 

плеча 

-мiж медiальною та латеральною головками триголового 

м'яза плеча 

-мiж короткою головкою двоголового м'яза плеча та 

дзьобо- плечовим м'язом 

? 

Як називається борозна, яка пролягає медiально мiж 

двоголовим i плечовим м'язами? 

-латеральна двоголова борозна 

+медiальна двоголова борозна 

-передня плечова борозна 

-задня плечова борозна 

? 

Чим утворена передня стiнка пахвової порожнини? 

+великим та малим грудними м'язами 

-великим та малим круглими м'язами 

-двоголовим м'язом плеча i дзьобоплечовим м'язом 

-переднiм зубчастим м'язом 

? 

Якi анатомiчнi утвори розташованi на переднiй стiнцi 

пахвової порожнини? 

-верхнiй, середнiй та нижнiй трикутники 

-тристороннiй та чотиристороннiй отвори 

+ключично-грудний, грудний та пiдгрудний трикутники 

-верхня та нижня апертури пахвової порожнини 

? 

Якi анатомiчнi утвори знаходяться на заднiй стiнцi 

пахвової порожнини? 

+тристороннiй та чотиристороннiй отвори 

-ключично-грудний, грудний та пiдгрудний трикутники 

-верхня та нижня апертури пахвової порожнини 

-канал променевого нерва 

? 

На якiй поверхнi плеча знаходиться канал променевого 

нерва? 

-на переднiй 

+на заднiй 

-на медiальнiй 

-на латеральнiй 

? 

Якi борозни розрiзняють на переднiй поверхнi 

передплiччя? 

-латеральну, медiальну та глибоку борозни передплiччя 

-променеву, лiктьову та поверхневу борозни передплiччя 

-поверхневу, глибоку та серединну борозни передплiччя 

+променеву, серединну та лiктьову борозни передплiччя 

? 

М'язи і фасції таза і стегна. М'язи і 

фасції гомілки та стопи. Топографія 

нижньої кінцівки. 
? 

На якi групи подiляються м'язи таза? 

-медiальну та латеральну 

-верхню та нижню 

+передню та задню 

-глибокi та поверхневi 

? 

Якi м'язи вiдносяться до передньої групи м'язiв таза? 

+клубово-поперековий та малий поперековий м'язи 

-клубовий, зовнiшнiй та внутрiшнiй затульнi м'язи 

-грушоподiбний, верхнiй та нижнiй близнюковi м'язи та 

внутрiшнiй затульний м'яз 

-великий, середнiй та малий сiдничнi м'язи, 

грушоподiбний, внутрiшнiй та зовнiшнiй затульнi м'язи, 

близнюковi м'язи та м'яз-натягач широкої фасцiї 

? 

Як називається м'яз, який складається з клубового м'яза 

та великого поперекового м'яза? 

-грушоподiбний м'яз 

+клубово-поперековий м'яз 

-великий сiдничний м'яз 

-квадратний м'яз стегна 

? 

До якої групи м'язiв таза вiдноситься клубово-

поперековий м'яз? 

-медiальної 

-задньої 

-глибокої 

+передньої 

? 

Якi м'язи вiдносяться до задньої групи м'язiв таза? 

+великий, середнiй та малий сiдничнi м'язи, 

грушоподiбний, внутрiшнiй та зовнiшнiй затульнi м'язи, 

близнюковi м'язи та м'яз-натягач широкої фасцiє 

-клубовий, зовнiшнiй та внутрiшнiй затульнi м'язи 

-грушоподiбний, верхнiй та нижнiй близнюковi м'язи та 

внутрiшнiй затульний м'яз 

-клубово-поперековий та малий поперековий м'язи 

? 

До якої групи м'язiв таза вiдносяться великий, середнiй 

та малий сiдничнi м'язи? 

-медiальної 

-передньої 

+задньої 

-глибокої 

? 

До якої групи м'язiв таза вiдноситься м'яз-натягач 

широкої фасцiї стегна? 

-медiальної 

-передньої 

+задньої 

-глибокої 

? 

До якої групи м'язiв таза вiдноситься грушоподiбний 

м'яз? 

+задньої 

-медiальної 

-передньої 

-глибокої 

? 

До якої групи м'язiв таза вiдносяться внутрiшнiй та 

зовнiшнiй затульнi м'язи? 

+задньої 

-медiальної 

-передньої 

-глибокої 

? 

До якої групи м'язiв таза вiдносяться близнюковi м'язи? 

+задньої 

-медiальної 

-передньої 

-глибокої 



? 

На якi групи подiляються м'язи стегна? 

-передню, задню та латеральну 

-медiальну та латеральну 

+передню, задню та медiальну 

-глибоку та поверхневу 

? 

Якi м'язи вiдносяться до передньої групи стегна? 

+чотириголовий м'яз стегна та кравецький м'яз 

-двоголовий та чотириголовий м'язи стегна 

-довгий, короткий та великий привiднi м'язи, квадратний 

м'яз стегна та кравецький м'яз 

-двоголовий м'яз стегна, пiвсухожилковий та 

пiвперетинчастий м'язи 

? 

З який м'язiв складається чотириголовий м'яз стегна? 

+прямого, латерального широкого, промiжного широкого 

та медiального широкого м'язiв 

-довгого, короткого та медiального широкого  м'язiв 

-прямого, косого медiального та косого латерального 

м'язiв 

-поверхневого, глибокого, бiчного та присереднього 

м'язiв 

? 

До якої групи м'язiв вiдносяться чотириголовий м'яз 

стегна та кравецький м'яз? 

-до присередньої групи м'язiв 

-до задньої групи м'язiв стегна 

+до передньої групи м'язiв стегна 

-до бiчної групи м'язiв стегна 

? 

Якi м'язи вiдносяться до задньої групи м'язiв стегна? 

+двоголовий м'яз стегна, пiвсухожилковий  та 

пiвперетинчастий м'язи 

-двоголовий та чотириголовий м'язи стегна 

-двоголовий, тонкий, гребiнний та кравецький м'язи 

-довгий, короткий та великий привiднi м'язи, двоголовий 

м'яз стегна та кравецький м'яз 

? 

Якi головки має двоголовий м'яз стегна? 

-медiальну та латеральну 

-поверхневу та глибоку 

-передню та задню 

+довгу та коротку 

? 

Якi м'язи вiдносяться до присередньої групи м'язiв 

стегна? 

+тонкий та гребiнний м'язи, короткий, довгий та великий 

привiднi м'язи 

-двоголовий, тонкий та гребiнний м'язи 

-довгий, короткий та великий привiднi м'язи, кравецький 

та тонкий м'язи 

-тонкий, пiвсухожилковий та кравецький м'язи 

? 

На якi групи подiляються м'язи гомiлки? 

+передню (розгиначi), задню (згиначi) та латеральну 

(пронатори) 

-передню (згиначi), задню  (розгиначi) та бiчну 

(супiнатори) 

-латеральну (розгиначi) та медiальну (згиначi) 

-глибоку (розгиначi) та поверхневу (згиначi) 

? 

Якi м'язи вiдносяться до передньої групи гомiлки? 

+переднiй великогомiлковий м'яз, довгий м'яз-розгинач 

пальцiв стопи, довгий м'яз-розгинач великого пальця 

стопи 

-переднiй великогомiлковий м'яз, довгий м'яз-згинач 

пальцiв стопи, довгий м'яз-згинач великого пальця стопи 

-переднiй великогомiлковий м'яз, довгий та короткий 

малогомiлковi м'язи 

-переднiй великогомiлковий м'яз, литковий та 

камбалоподiбний м'язи 

? 

З яких м'язiв складається триголовий м'яз литки? 

-литкового та пiдколiнного м'язiв 

-литкового, камбалоподiбного та пiдошвового м'язiв 

-камбалоподiбного та пiдколiнного м'язiв 

+литкового та камбалоподiбного м'язiв 

? 

Якi головки має литковий м'яз? 

-довгу та коротку 

+бiчну та присередню 

-поверхневу та глибоку 

-верхню та нижню 

? 

Який анатомiчний утвiр формується злиттям спiльного 

сухожилка обох головок литкового м'яза iз сухожилком 

камбалоподiбного м'яза? 

+сухожилок триголового м'яза литки - п'ятковий 

(ахiловий) сухожилок 

-загальний сухожилок задньої групи м'язiв гомiлки 

-загальний сухожилок м'язiв глибокого шару заднiх м'язiв 

гомiлки 

-присередня та бiчна пiдсухожилковi сумки литкового 

м'яза 

? 

До якої групи м'язiв вiдноситься пiдколiнний м'яз? 

-до поверхневого шару задньої групи м'язiв гомiлки 

-до латеральної групи м'язiв гомiлки 

+до глибокого шару задньої групи м'язiв гомiлки 

-до передньої групи м'язiв гомiлки 

? 

До якої групи м'язiв вiдноситься довгий м'яз-згинач 

пальцiв стопи? 

+до глибокого шару задньої групи м'язiв гомiлки 

-до поверхневого шару задньої групи м'язiв гомiлки 

-до передньої групи м'язiв гомiлки 

-до бiчної групи м'язiв гомiлки 

? 

До якої групи м'язiв вiдноситься довгий м'яз-згинач 

великого пальця стопи? 

+до глибокого шару задньої групи м'язiв гомiлки 

-до поверхневого шару задньої групи м'язiв гомiлки 

-до передньої групи м'язiв гомiлки 

-до бiчної групи м'язiв гомiлки 

? 

До якої групи м'язiв вiдноситься заднiй 

великогомiлковий м'яз? 

-до поверхневого шару задньої групи м'язiв гомiлки 

-до бiчної групи м'язiв гомiлки 

+до глибокого шару задньої групи м'язiв гомiлки 

-до передньої групи м'язiв гомiлки 

? 

Якi м'язи вiдносяться до бiчної групи гомiлки? 

-пiдошвовий i пiдколiнний м'язи 



-довгий м'яз-згинач пальцiв стопи i довгий м'яз-згинач 

великого пальця стопи 

-довгий м'яз-розгинач пальцiв стопи i довгий м'яз-

розгинач великого пальця стопи 

+довгий та короткий малогомiлковi м'язи 

? 

На якi групи подiляються м'язи стопи? 

-глибокi та поверхневi 

-медiальнi та латеральнi 

+тильнi та пiдошвовi 

-присереднi, бiчнi та середню групи 

? 

Назвiть м'язи тилу стопи: 

+короткий м'яз-розгинач пальцiв стопи, короткий м'яз-

розгинач великого пальця стопи 

-короткий м'яз-згинач пальцiв стопи, короткий м'яз-

згинач великого пальця стопи 

-привiдний м'яз великого пальця стопи та вiдвiдний м'яз 

великого пальця стопи 

-вiдвiдний м'яз мiзинця стопи та короткий м'яз-згинач 

мiзинця стопи 

? 

До якої групи м'язiв вiдноситься короткий м'яз-розгинач 

пальцiв стопи? 

+до м'язiв тилу стопи 

-до присередньої групи м'язiв пiдошви 

-до середньої групи м'язiв пiдошви 

-до бiчної групи м'язiв пiдошви 

? 

До якої групи м'язiв вiдноситься короткий м'яз-розгинач 

великого пальця стопи? 

-до присередньої групи м'язiв пiдошви 

-до середньої групи м'язiв пiдошви 

+до м'язiв тилу стопи 

-до бiчної групи м'язiв пiдошви 

? 

На якi групи подiляються пiдошвовi м'язи стопи? 

-на поверхневу та глибоку групи 

-на передню та задню групи 

+на присередню, бiчну та середню групи 

-на м'язи-згиначi та м'язи-розгиначi 

? 

Якi м'язи вiдносяться до присередньої групи м'язiв 

пiдошви? 

+вiдвiдний м'яз великого пальця стопи, короткий м'яз-

згинач великого пальця стопи, привiдний м'яз великого 

пальця стопи 

-короткий м'яз-згинач великого пальця стопи, 

квадратний м'яз пiдошви, короткий м'яз-згинач пальцiв 

стопи 

-привiдний м'яз великого пальця стопи, вiдвiдний м'яз 

великого пальця стопи, червоподiбнi м'язи 

-вiдвiдний м'яз мiзинця стопи та короткий м'яз-згинач 

мiзинця стопи 

? 

Якi м'язи вiдносяться до бiчної групи м'язiв пiдошви? 

+вiдвiдний м'яз мiзинця стопи та короткий м'яз-згинач 

мiзинця стопи 

-вiдвiдний м'яз великого пальця стопи, короткий м'яз-

згинач великого пальця та привiдний м'яз великого 

пальця стопи 

-тильнi мiжкiстковi м'язи стопи, квадратний м'яз пiдошви, 

червоподiбнi м'язи стопи 

-тильнi та пiдошвовi мiжкiстковi м'язи стопи 

? 

Якi м'язи вiдносяться до середньої групи м'язiв пiдошви? 

+короткий м'яз-згинач пальцiв, квадратний м'яз пiдошви, 

червоподiбнi м'язи, тильнi та пiдошвовi мiжкiстковi м'язи 

-короткий м'яз-розгинач пальцiв стопи та короткий м'яз-

розгинач великого пальця стопи 

-короткий м'яз-згинач великого пальця стопи, короткий 

м'яз- розгинач великого пальця стопи та квадратний м'яз 

пiдошви 

-червоподiбнi м'язи, короткий м'яз-згинач мiзинця та 

вiдвiдний м'яз мiзинця 

? 

На якi утвори роздiляє клубово-гребiнна дуга простiр пiд 

пахвинною зв'язкою? 

-на надгрушоподiбний та пiдгрушоподiбний отвори 

-на затульний та стегновий канали 

+на м'язову та судинну затоки 

-на затульний канал та стегнову борозну 

? 

Що проходить через м'язову затоку? 

+клубово-поперековий м'яз та стегновий нерв 

-стегновi артерiя вена та нерв 

-клубово-поперековий м'яз та стегновi артерiя i вена 

-грушоподiбний м'яз та сiдничний нерв 

? 

Що проходить через судинну затоку? 

-клубово-поперековий м'яз та стегновий нерв 

-стегновi артерiя, вена та  нерв 

+стегновi артерiя i вена 

-грушоподiбний м'яз та сiдничний нерв 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться над грушоподiбним 

м'язом у великому сiдничному отворi? 

+надгрушоподiбний отвiр 

-пiдгрушоподiбний отвiр 

-м'язова лакуна 

-судинна лакуна 

? 

Який анатомiчний утвiр знаходиться пiд грушоподiбним 

м'язом у великому сiдничному отворi? 

+пiдгрушоподiбний отвiр 

-надгрушоподiбний отвiр 

-м'язова лакуна 

-судинна лакуна 

? 

Чим обмежений стегновий трикутник зверху? 

-кравецьким м'язом 

+пахвинною зв'язкою 

-довгим привiдним м'язом 

-великим привiдним м'язом 

? 

Чим обмежений стегновий трикутник з бiчної сторони? 

+кравецьким м'язом 

-пахвинною зв'язкою 

-довгим привiдним м'язом 

-великим привiдним м'язом 

? 

Чим обмежений стегновий трикутник з медiальної 

сторони? 

-кравецьким м'язом 

-пахвинною зв'язкою 

-великим привiдним м'язом 



+довгим привiдним м'язом 

? 

Який канал не iснує в нормi? 

-привiдний 

-затульний 

+стегновий 

-нижнiй м'язово-малогомiлковий 

? 

Що є передньою стiнкою стегнового каналу? 

+поверхневий листок широкої фасцiї 

-глибокий листок широкої фасцiї 

-стегнова вена 

-пахвинна зв'язка 

? 

Що є задньою стiнкою стегнового каналу? 

+глибокий листок широкої фасцiї 

-поверхневий листок широкої фасцiї 

-стегнова вена 

-верхнiй та нижнiй роги серпоподiбного краю 

? 

Що є бiчною стiнкою стегнового каналу? 

-стегнова артерiя 

-серпоподiбний край 

+стегнова вена 

-глибокий листок широкої фасцiї 

? 

Що є внутрiшнiм отвором стегнового каналу? 

+стегнове кiльце 

-пiдшкiрний розтвiр 

-судинна лакуна 

-м'язова лакуна 

? 

Що є зовнiшнiм отвором стегнового каналу? 

-стегнове кiльце 

-судинна лакуна 

-м'язова лакуна 

+пiдшкiрний розтвiр 

? 

Якi дiлянки з'єднує привiдний канал? 

+передню дiлянку стегна з пiдколiнною ямкою 

-порожнину малого таза з задньою дiлянкою стегна 

-порожнину малого таза з медiальною дiлянкою стегна 

-передню i медiальну дiлянки стегна 

? 

Скiльки отворiв має привiдний канал? 

-2 

-4 

+3 

-1 

? 

Яку назву має привiдний канал? 

-Скарпiвський 

-Грубера 

+Гунтера 

-Купера 

? 

Яку назву має гомiлково-пiдколiнний канал? 

+Грубера 

-Скарпiвський 

-Гунтера 

-Купера 

? 

Яку назву має пахвинна зв'язка? 

-Жомбернатова 

-Купера 

+Пупартова 

-Гунтера 

? 

Який анатомiчний утвiр розташований у заднiй дiлянцi 

колiна i має форму ромба? 

-ромбоподiбна ямка 

+пiдколiнна ямка 

-гомiлково-пiдколiнний канал 

-верхнiй м'язово-малогомiлковий канал 

? 

Якi стiнки має гомiлково-пiдколiнний канал? 

+передню та задню стiнки 

-медiальну, латеральну i передню стiнки 

-передню, задню та латеральну стiнки 

-передню, задню та медiальну стiнки 

? 

Який канал є вiдгалуженням вiд гомiлково-пiдколiнного 

каналу? 

-верхнiй м'язово-малогомiлковий канал 

-переднiй малогомiлковий канал 

+нижнiй м'язово-малогомiлковий канал 

-латеральний м'язово-малогомiлковий канал 

? 

Який канал знаходиться у верхнiй третинi гомiлки мiж 

латеральною поверхнею малогомiлкової кiстки та довгим 

малогомiлковим м'язом? 

+верхнiй м'язово-малогомiлковий канал 

-нижнiй м'язово-малогомiлковий канал 

-гомiлково-пiдколiнний канал 

-переднiй м'язово-малогомiлковий канал 

? 

Органи травної системи: ротова 

порожнина. Піднебіння, язик. Зуби. 

Великі слинні залози. 
? 

Частинами язика є: 

-верхiвка, тiло, основа 

-корiнь, тiло, основа 

+верхiвка, тiло, корiнь 

-верхiвка, тiло, шийка 

? 

Верхня поверхня язика називається: 

-дно 

+спинка 

-верхiвка 

-край 

? 

Серединна борозна язика проходить по: 

+спинцi язика 

-нижнiй поверхнi 

-краю язика 

-корню язика 

? 

Слiпий отвiр язика розташований: 

-мiж верхiвкою та тiлом язика 

-мiж верхiвкою та коренем язика 

-мiж краєм та тiлом язика 

+мiж коренем та тiлом язика 

? 

Межова борозна язика розташована мiж: 



+тiлом i коренем язика 

-тiлом i верхiвкою язика 

-верхiвкою i коренем язика 

-краєм i тiлом язика 

? 

До смакових сосочкiв язика належать: 

+грибоподібні, жолобуваті та листоподібні 

-грибоподібні, жолобуваті та ниткоподібні 

-ниткоподібні та листоподібні 

-грибоподібні, листоподібні та ниткоподібні 

? 

До сосочкiв язика, що сприймають тактильні та больові 

подразнення, належать: 

-жолобуваті  

-листоподібні 

+ниткоподібні 

-грибоподібні 

? 

Жолобуваті сосочки язика розташованi: 

-позаду межової борозни 

+попереду межової борозни 

-по краю язика 

-на верхiвцi язика 

? 

Листоподібні сосочки язика розташованi: 

+по краю язика 

-на спинцi язика 

-попереду межової борозни 

-позаду межової борозни 

? 

На коренi язика розташований: 

-жолобкваті сосочки 

-серединна борозна язика 

+язиковий мигдалик 

-піднебінний мигдалик 

? 

На нижнiй поверхнi язика розташованi: 

-серединна борозна язика 

-межова борозна язика 

-язиковий мигдалик 

+вуздечка язика 

? 

Слизова оболонка з нижньої поверхнi язика переходить 

на дно ротової порожнини i утворює: 

+вуздечку язика 

-вуздечку верхньої губи 

-вуздечку нижньої губи 

-перегородку язика 

? 

На днi ротової порожнини з бокiв вiд вуздечки язика 

розташованi: 

+під'язикова складка і під'язикове м'ясце 

-сліпий отвір 

-перегородка язика 

-язиковий мигдалик 

? 

Якi м`язи язика належать до власних м`язiв? 

+верхній поздовжній, нижній поздовжній, поперечний та 

вертикальний м'язи 

-підборідно-язиковий, під'язиково-язиковий та шило-

язиковий м'язи 

-підборідно-язиковий, верхній та нижній поздовжні м'язи 

-під'язиково-язиковий, поперечний та вертикальний 

м'язи 

? 

До скелетних м`язiв язика належать: 

+підборідно-язиковий, під'язиково-язиковий та шило-

язиковий м'язи 

-підборідно-язиковий, верхній та нижній поздовжні м'язи 

-під'язиково-язиковий, поперечний та вертикальний 

м'язи 

-верхній поздовжній, нижній поздовжній, поперечний та 

вертикальний м'язи 

? 

М`язи язика подiляються на: 

-гладкi та поперечносмугастi 

-гладкi та власнi 

+власнi та скелетнi 

-гладкi та скелетнi 

? 

Який м`яз пiднiмає верхiвку язика вгору? 

-нижній поздовжній м'яз 

-шило-язиковий м'яз 

-підборідно-язиковий м'яз 

+верхній поздовжній м'яз 

? 

Який м`яз опускає верхiвку язика вниз? 

-верхній поздовжній м'яз 

+нижній поздовжній м'яз 

-шило-язиковий м'яз 

-підборідно-язиковий м'яз 

? 

Який м`яз зменшує поперечнi розмiри язика? 

+поперечний м'яз язика 

-вертикальний м'яз язика 

-нижній поздовжній м'яз 

-верхній поздовжній м'яз 

? 

Який м`яз сплющує язик? 

+вертикальний м'яз язика 

-поперечний м'яз язика 

-шило-язиковий м'яз 

-підборідно-язиковий м'яз 

? 

Який м`яз тягне язик назад i вниз? 

-шило-язиковий м'яз 

+під'язиково-язиковий м'яз 

-підборідно-язиковий м'яз 

-верхній поздовжній м'яз 

? 

Який м`яз тягне язик назад i вгору? 

-підборідно-язиковий м'яз 

-верхній поздовжній м'яз 

-під'язиково-язиковий м'яз 

+шило-язиковий м'яз 

? 

Який м`яз тягне язик вперед i вниз? 

+підборідно-язиковий м'яз 

-верхній поздовжній м'яз 

-під'язиково-язиковий м'яз 

-шило-язиковий м'яз 

? 

Пiднебiння подiляється на: 

+тверде i м`яке 

-кiсткове i тверде 



-кiсткове i м`яке 

-верхнє i нижнє 

? 

Основу твердого пiднебiння утворюють: 

+пiднебiннi вiдростки верхньої щелепи та горизонтальнi 

пластинки пiднебiнних кiсток 

-пiднебiннi вiдростки верхньої щелепи та 

перпендикулярнi пластинки пiднебiнних кiсток 

-комiрковi вiдростки верхньої щелепи та горизонтальнi 

пластинки пiднебiнних кiсток 

-пiднебiннi та комiрковi вiдростки верхньої щелепи 

? 

М`яке пiднебiння в основі має: 

-піднебінну завіску 

+піднебінний апоневроз 

-піднебінний язичок 

-піднебінно-глоткову дужку 

? 

М`яке пiднебiння має такі утвори: 

+піднебінну завіску, піднебінний язичок, піднебінно-

язикову і піднебінно-глоткову дужки, ямку мигдалика 

-зів, корінь язика, піднебінний язичок, піднебінно-

язикову і піднебінно-глоткову дужки 

-діафрагму рота, піднебінно-язикову і піднебінно-

глоткову дужки, піднебінний та язиковий мигдалики 

-піднебінне шво, різцевий сосочок, поперечні піднебінні 

складки, піднебінні залози 

? 

Тверде пiднебiння має такі утвори: 

+піднебінне шво, різцевий сосочок, поперечні піднебінні 

складки, піднебінні залози 

-зів, корінь язика, піднебінний язичок, піднебінно-

язикову і піднебінно-глоткову дужки 

-діафрагму рота, піднебінно-язикову і піднебінно-

глоткову дужки, піднебінний та язиковий мигдалики 

-піднебінну завіску, піднебінний язичок, піднебінно-

язикову і піднебінно-глоткову дужки, ямку мигдалика 

? 

В ямці мигдалика розташований: 

-язиковий мигдалик 

-глотковий мигдалик 

-трубний мигдалик 

+піднебінний мигдалик 

? 

До складу м`якого пiднебiння входять наступнi м`язи: 

+м'яз-натягувач піднебінної завіски, м'яз-підіймач 

піднебінної завіски, м'яз язичка, піднебінно-язиковий та 

піднебінно-глотковий м'язи 

-верхній та нижній поздовжні м'язи, піднебінно-язиковий 

та піднебінно-глотковий м'язи  

-м'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-підіймач 

піднебінної завіски, підборідно-язиковий та шило-

язиковий м'язи 

-вертикальний та поперечний м'язи, м'яз язичка, 

піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи 

? 

Якi м`язи зменшують отвiр зiва? 

-м'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-підіймач 

піднебінної завіски 

-підборідно-язиковий та шило-язиковий м'язи 

+піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи 

-верхній та нижній поздовжні м'язи, м'яз язичка 

? 

Якi м`язи збiльшують отвiр зiва? 

+м'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-підіймач 

піднебінної завіски 

-підборідно-язиковий та шило-язиковий м'язи 

-верхній та нижній поздовжні м'язи, м'яз язичка 

-піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи 

? 

Які м`язи розширюють просвiт слухової труби? 

-підборідно-язиковий та шило-язиковий м'язи 

-верхній та нижній поздовжні м'язи, м'яз язичка 

+м'яз-натягувач піднебінної завіски та м'яз-підіймач 

піднебінної завіски 

-піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи 

? 

Частинами зуба є: 

-тiло, шийка, корiнь 

+коронка, шийка, корiнь 

-коронка, перешийок, корiнь 

-головка, шийка, корiнь 

? 

Коронка має наступнi поверхнi: 

+язикову, присiнкову, контактну, жувальну 

-язикову, пiднебiнну, контактну, жувальну 

-язикову, присiнкову, пiднебiнну, губну 

-присiнкову, губну, щiчну, язикову 

? 

Корiнь зуба закiнчується: 

-склепiнням 

-дном 

+верхiвкою 

-куполом 

? 

Речовина зуба складається iз: 

-дентину, колагену, емалi 

-емалi, колагену, цементу 

+дентину, емалi i цемента 

-дентину, цементу i колагену 

? 

Коронка зуба покрита: 

-дентином 

-цементом 

+емаллю 

-колагеном 

? 

Корiнь зуба покритий: 

+цементом 

-дентином 

-колагеном 

-емаллю 

? 

Канал кореня зуба вiдкривається на: 

+верхiвцi кореня зуба 

-основi кореня зуба 

-коронцi 

-шийцi 

? 

Першi молочнi зуби з`являються у вiцi: 

+6-7 мiс. 

-1-3 мiс. 

-9-11 мiс. 

-1,5 року 

? 

Змiна молочних зубiв на постiйнi вiдбувається у вiцi: 



+6-7 рокiв 

-3-4 рокiв 

-13-14 рокiв 

-9-10 рокiв 

? 

В молочному прикусi зуби розташованi в наступному 

порядку: 

+рiзцi, iкла, великi кутнi зуби 

-рiзцi, iкла, малi кутнi зуби 

-iкла, рiзцi, великi кутнi зуби 

-рiзцi, iкла, малi кутнi зуби, великi кутнi зуби 

? 

Яка кiлькiсть молочних зубiв? 

-32 

-26 

+20 

-30 

? 

В постiйному прикусi зуби розташованi в наступному 

порядку: 

+рiзцi, iкла, малi кутнi, великi кутнi зуби 

-рiзцi, малi кутнi, iкла, великi кутнi зуби 

-малi кутнi, iкла, рiзцi, великi кутнi зуби 

-iкла, рiзцi, малi кутнi, великi кутнi зуби 

? 

Яка кiлькiсть постiйних зубiв? 

-30 

-20 

+32 

-22 

? 

Порожнина зуба заповнена: 

+пульпою 

-дентином 

-цементом 

-емалью 

? 

Яка функціональна формула молочних зубiв? 

+2-1-0-2 

-2-1-2-3 

-2-0-1-2 

-3-2-1-2 

? 

Яка функціональна формула постiйних зубiв? 

-3-2-1-2 

-2-1-0-3 

+2-1-2-3 

-2-1-3-2 

? 

Скільки всього dentes canini є в молочному прикусі? 

+4 

-2 

-8 

-в молочному прикусі відсутні 

? 

Скільки всього dentes incisivi є в молочному прикусі? 

-2 

-4 

+8 

-6 

? 

Скільки всього dentes premolares є в молочному прикусі? 

+в молочному прикусі відсутні 

-8 

-4 

-12 

? 

Скільки всього dentes molares є в молочному прикусі? 

-12 

-4 

+8 

-в молочному прикусі відсутні 

? 

Скільки всього постійних dentes incisivi є у людини? 

+8 

-4 

-12 

-6 

? 

Скільки всього постійних dentes canini є у людини? 

-12 

-8 

+4 

-2 

? 

Скільки всього постійних dentes premolares є у людини? 

+8 

-12 

-4 

-в постійному прикусі відсутні 

? 

Скільки всього постійних dentes molares є у людини? 

-8 

+12 

-6 

-в постійному прикусі відсутні 

? 

Який зуб позначено формулою 11? 

+верхній правий медіальний резець 

-верхній лівий латеральний резець 

-нижній лівий другий премоляр 

-нижній правий dens serotinus 

? 

Який зуб позначено формулою 12? 

+верхній правий латеральний резець 

-верхній лівий латеральний резець 

-нижній правий dens caninus 

-нижній лівий другий dens molares 

? 

Який зуб позначено формулою 13? 

-верхній правий медіальний dens incisivus 

-нижній правий другий dens premolares 

+верхній правий dens caninus 

-нижній правий перший dens premolares 

? 

Який зуб позначено формулою 14? 

-верхній правий перший dens molares 

-нижній лівий перший dens incisivus 

-нижній правий dens caninus 

+верхній правий перший dens premolares 

? 

Який зуб позначено формулою 15? 

+верхній правий другий премоляр 

-верхній правий перший премоляр 

-нижній лівий другий резець 

-нижній лівий другий моляр 



? 

Який зуб позначено формулою 16? 

-верхній правий третій моляр 

-верхній правий перший премоляр 

+верхній правий перший моляр 

-нижній лівий перший моляр 

? 

Який зуб позначено формулою 17?  

+верхній правий другий моляр 

-верхній правий другий премоляр 

-нижній лівий третій моляр 

-нижній лівий латеральний резець 

? 

Який зуб позначено формулою 18? 

-верхній правий перший премоляр 

-верхній лівий другий моляр 

+верхній правий третій моляр 

-нижній правий третій моляр 

? 

Який зуб позначено формулою 21? 

-верхній лівий латеральний резець 

-нижній лівий другий премоляр 

+верхній лівий медіальний резець 

-нижній правий dens serotinus 

? 

Який зуб позначено формулою 22? 

+верхній лівий латеральний резець 

-верхній лівий медіальний резець 

-нижній правий dens caninus 

-нижній лівий другий dens molares 

? 

Який зуб позначено формулою 23? 

-верхній правий медіальний dens incisivus 

-нижній правий другий dens premolares 

-нижній правий перший dens premolares 

+верхній лівий dens caninus 

? 

Який зуб позначено формулою 24? 

+верхній лівий перший dens premolares 

-верхній правий перший dens molares 

-нижній лівий перший dens incisivus 

-нижній правий dens caninus 

? 

Який зуб позначено формулою 25? 

+верхній лівий другий премоляр 

-верхній правий перший премоляр 

-нижній лівий другий резець 

-нижній лівий другий моляр 

? 

Який зуб позначено формулою 26? 

+верхній лівий перший моляр 

-верхній правий третій моляр 

-верхній правий перший премоляр 

-нижній лівий перший моляр 

? 

Який зуб позначено формулою 27?  

-верхній правий другий премоляр 

+верхній лівий другий моляр 

-нижній лівий третій моляр 

-нижній лівий латеральний резець 

? 

Який зуб позначено формулою 28? 

-верхній правий перший премоляр 

+верхній лівий третій моляр 

-верхній лівий другий моляр 

-нижній правий третій моляр  

? 

Який зуб позначено формулою 31? 

+нижній лівий медіальний резець 

-верхній лівий латеральний резець 

-нижній лівий другий премоляр 

-нижній правий dens serotinus 

? 

Який зуб позначено формулою 32? 

+нижній лівий латеральний резець 

-верхній лівий латеральний резець 

-нижній правий dens caninus 

-нижній лівий другий dens molares 

? 

Який зуб позначено формулою 33? 

-верхній правий медіальний dens incisivus 

-нижній правий другий dens premolares 

+нижній лівий dens caninus 

-нижній правий перший dens premolares 

? 

Який зуб позначено формулою 34? 

+нижній лівий перший dens premolares 

-верхній правий перший dens molares 

-нижній лівий перший dens incisivus 

-нижній правий dens caninus 

? 

Який зуб позначено формулою 35? 

-верхній правий перший премоляр 

+нижній лівий другий премоляр 

-нижній лівий другий резець 

-нижній лівий другий моляр 

? 

Який зуб позначено формулою 36? 

+нижній лівий перший моляр 

-верхній правий третій моляр 

-верхній правий перший премоляр 

-нижній правий перший моляр 

? 

Який зуб позначено формулою 37?  

-верхній правий другий премоляр 

-нижній лівий третій моляр 

+нижній лівий другий моляр 

-нижній лівий латеральний резець 

? 

Який зуб позначено формулою 38? 

+нижній лівий третій моляр 

-верхній правий перший премоляр 

-верхній лівий другий моляр 

-нижній правий третій моляр 

? 

Нижній правий медіальний резець позначають 

формулою: 

-44 

-21 

+41 

-32 

? 

Нижній правий латеральний резець позначають 

формулою: 

+42 

-44 



-12 

-22 

? 

Нижній правий dens caninus позначають формулою: 

-46 

-33 

-23 

+43 

? 

Нижній правий перший премоляр позначають 

формулою: 

+44 

-41 

-24 

-34 

? 

Нижній правий другий премоляр позначають формулою: 

-42 

-25 

+45 

-36 

? 

Нижній правий перший моляр позначають формулою: 

+46 

-48 

-26 

-36 

? 

Нижній правий другий моляр позначають формулою: 

-41 

-28 

+47 

-38 

? 

Які зуби називають dentes serotini? 

+треті моляри 

-перші моляри 

-перші премоляри 

-ікла 

? 

До великих слинних залоз належать: 

-привушна, пiд`язикова, щiчна 

+привушна, пiд`язикова, пiднижньощелепна 

-пiд`язикова, пiднижньощелепна, пiднебiнна 

-привушна, молярна, пiд`язикова 

? 

До малих слинних залоз належать: 

+губнi, щічні, пiднебiннi, язиковi 

-губнi, молярнi, пiднебiннi, привушна 

-пiд`язикова, молярнi, пiдщелепна 

-пiднижньощелепна, пiднебiнна, язикова 

? 

Привушна залоза розташована: 

+в защелепнiй ямцi 

-в пiднижньощелепному трикутнику 

-на днi ротової порожнини 

-в язиковому трикутнику 

? 

За будовою привушна залоза належить до: 

-складної трубчастої 

-альвеолярно-трубчастої 

-простої альвеолярної 

+складної альвеолярної 

? 

За характером секрету привушна залоза належить до: 

+серозної 

-слизової 

-змiшаної 

-ендокринної 

? 

Протока привушної залози вiдкриваїться: 

-в присiнок рота на рiвнi другого нижнього моляра 

-на пiд`язиковому сосочку 

+в присiнок рота на рiвнi другого верхнього моляра 

-вздовж пiд`язикової складки 

? 

Пiднижньощелепна залоза розташована: 

+в пiднижньощелепному трикутнику 

-в язиковому трикутнику 

-на днi ротової порожнини 

-в защелепнiй ямцi 

? 

За будовою пiднижньощелепна залоза належить до: 

-простої альвеолярно-трубчастої 

-складної альвеолярної 

+складної альвеолярно-трубчастої 

-складної трубчастої 

? 

За характером секрету пiднижньощелепна залоза 

належить до: 

+змiшаного типу 

-серозного типу 

-слизового типу 

-ендокринного типу 

? 

Протока пiднижньощелепної залози вiдкривається: 

-вздовж пiд`язикової складки 

-в присiнок ротової порожнини 

+на пiд`язиковому сосочку 

-на вуздечцi язика 

? 

Пiд`язикова залоза розташована: 

+пiд слизовою оболонкою на днi ротової порожнини 

-в пiд`язиковому трикутнику 

-на коренi язика 

-в пiднижньощелепному трикутнику 

? 

За будовою пiд`язикова залоза належить до: 

+складної альвеолярно-трубчастої 

-простої альвеолярно-трубчастої 

-простої альвеолярної 

-складної альвеолярної 

? 

За характером секрету пiд`язикова залоза належить до: 

-серозної 

-змiшаної 

-ендокринної 

+слизової 

? 

Велика протока пiд`язикової залози вiдкривається на: 

+пiд`язиковому сосочцi 

-вздовж пiд`язикової складки 

-в присiнок ротової порожнини на рiвнi другого 

верхнього моляру 

-на слiпому отворi язика 

? 



Малi протоки пiд`язикових залоз вiдкриваються на: 

+вздовж пiд`язикової складки 

-в присiнок ротової порожнини на рiвнi другого 

верхнього моляру 

-на пiд`язиковому сосочцi 

-на слiпому отворi язика 

? 

В защелепнiй ямцi розташована: 

-пiд`язикова залоза 

-пiднижньощелепна залоза 

+привушна залоза 

-пiднебiнна залоза 

? 

До складної альвеолярної залози за будовою належить: 

+привушна 

-пiднижньощелепна 

-пiд`язикова 

-язикова 

? 

Секрет серозного типу виробляє: 

-пiд`язикова залоза 

-пiднижньощелепна залоза 

+привушна залоза 

-пiднебiнна залоза 

? 

В присiнок рота на рiвнi другого верхнього моляра 

вiдкривається протока: 

+привушної залози 

-пiд`язикової залози 

-пiднижньощелепної залози 

-губних залоз 

? 

В пiдщелепному трикутнику розташована: 

+пiднижньощелепна залоза 

-пiд`язикова залоза 

-привушна залоза 

-язикова залоза 

? 

За будовою до складних альвеолярно-трубчастих залоз 

належать: 

-пiд`язикова i привушна 

+пiд`язикова i пiднижньощелепна 

-пiднижньощелепна i привушна 

-привушна i пiднебiннi 

? 

Секрет змiшаного типу виробляє: 

+пiднижньощелепна залоза 

-пiд`язикова залоза 

-привушна залоза 

-язикова залоза 

? 

На пiд`язиковому сосочку вiдкривається протока: 

+пiд`язикової i пiднижньощелепної залоз 

-привушної i пiд`язикової залоз 

-пiд`язикової i губних залоз 

-пiднижньощелепної i привушної залоз 

? 

На днi ротової порожнини пiд слизовою оболонкою 

розташована: 

-пiднижньощелепна залоза 

-привушна залоза 

+пiд`язикова залоза 

-молярнi залози 

? 

Чим утворена дiафрагма (дно) ротової порожнини? 

+підборідно-під'язиковим та щелепно-під'язиковим 

м'язами і переднім черевцем двочеревцевого м'яза 

-підборідно-під'язиковим та щелепно-під'язиковим 

м'язами і заднім черевцем двочеревцевого м'яза 

-переднім та заднім черевцями двочеревцевого м'яза 

-підпід'язиковою групою м'язів шиї 

? 

Чим обмежена власне ротова порожнина спереду і з 

бокiв? 

-губами 

-щоками 

+зубами і яснами 

-пiднебiнням 

? 

Чим обмежена власне ротова порожнина вгорі? 

+піднебінням 

-щоками 

-зубами і яснами 

-губами 

? 

Чим обмежена власне ротова порожнина внизу? 

-щоками 

+діафрагмою рота 

-зубами і яснами 

-губами 

? 

Чим ротова порожнина подiляється на присінок і власне 

ротову порожнину? 

+яснами та зубами 

-яснами та язиком 

-пiднебiнням 

-губами 

? 

Присiнок рота спереду обмежений: 

-яснами та зубами 

-пiднебiнням 

+губами  

-язиком 

? 

Присiнок рота ззаду обмежений: 

+яснами та зубами  

-пiднебiнням 

-язиком 

-губами 

? 

Присiнок рота по боках обмежений: 

-пiднебiнням 

-язиком 

+щоками 

-губами 

? 

Зiв сполучає: 

+власне ротову порожнину з глоткою 

-присінок і власне ротову порожнину 

-власне ротову порожнину з носовою порожниною 

-присінок ротової порожнини з зовнiшнiм середовищем 

? 

Ротова порожнина поділяється на: 

+присiнок та власне ротову порожнину 

-шлуночок та власне порожнину рота 

-присiнок та шлуночок 



-присiнок та ротоглотку 

? 

Ротова щiлина обмежена: 

-щоками 

-зубами 

+губами 

-яснами 

? 

Основа губ утворена: 

+коловим м'язом рота 

-вуздечкою нижньої та верхньої губи 

-щічним м'язом 

-щелепно-під'язиковим м'язом 

? 

Зовнiшня поверхня губ вкрита: 

-слизовою оболонкою 

-серозною оболонкою 

+шкiрою 

-адвентицiєю 

? 

Слизова оболонка губ переходе на альвеолярнi вiдростки 

i утворює: 

-вуздечку язика 

-верхньогубний жолобок 

+вуздечку нижньої та верхньої губи 

-під'язикову складку і під'язикове м'ясце 

? 

Присiнок рота вiдкривається ззовнi: 

+ротовою щілиною 

-зівом 

-проміжком між зубами 

-хоанами 

? 

Порожнина рота вiд носової порожнини вiддiляється: 

+пiднебiнням 

-дном ротової порожнини 

-губами 

-яснами 

? 

Порожнина рота з глоткою сполучається: 

+зівом 

-ротовою щілиною 

-хоанами 

-проміжками між зубами 

? 

В товщi щоки розташований: 

-коловий м'яз рота 

+щічний м'яз 

-щелепно-під'язиковий м'яз 

-підборідний м'яз 

? 

В присiнок рота вiдкривається: 

+протока привушної слинної залози 

-зiв 

-ротоглотка 

-протока пiд`язикової слинної залози 

? 

У власно порожнину рота вiдкриваються: 

+протоки підщелепної та пiд`язикової слинних залоз 

-хоани 

-протока привушної слинної залози 

-ротова щілина 

? 

Вгорі зiв обмежений: 

-твердим піднебінням 

-піднебінно-язиковою дужкою 

+м'яким піднебінням 

-піднебінно-глотковою дужкою 

? 

Знизу зiв обмежений: 

-м'яким піднебінням 

+коренем язика 

-піднебінно-язиковою дужкою 

-піднебінно-глотковою дужкою 

? 

По боках зiв обмежений: 

-твердим піднебінням 

-піднебінно-глотковою дужкою 

+піднебінно-язиковою дужкою 

-м'яким піднебінням 

? 

Ясна - це: 

+слизова оболонка, що вкриває альвеолярні відростки 

верхньої та нижньої щелеп 

-слизова оболонка, що вкриває язик 

-слизова оболонка, що вкриває щоки 

-слизова оболонка, що вкриває м'яке піднебіння 

? 

Глотка та стравохід. Шлунок. Тонка і 

товста кишка. Печінка та 

підшлункова залоза. Очеревина. 
? 

Глотка розташована на рiвнi: 

-вiд основи черепа до VIII шийного хребця 

-на рiвнi IV - VI шийних хребцiв 

+вiд основи черепа до VI - VII шийних хребцiв 

-на рiвнi VI шийного - V грудного хребцiв 

? 

На рiвнi VI - VII шийних хребцiв глотка переходить в: 

+стравохiд 

-гортань 

-трахею 

-шлунок 

? 

На якому рiвнi глотка переходить в стравохiд? 

-на рiвнi IV - V шийних хребцiв 

-на рiвнi I грудного хребця 

+на рiвнi VI - VII шийних хребцiв 

-на рiвнi IХ - Х грудних хребцiв 

? 

Через хоани в носоглотку вiдкривається: 

-ротова порожнина 

-гортань 

-стравохiд 

+носова порожнина 

? 

Носова порожнина в носоглотку вiдкривається через: 

+хоани 

-зiв 

-ніздрi 

-вхiд в гортань 

? 

Ротова порожнина в ротоглотку вiдкривається через: 

+зiв 

-хоани 



-вхiд в стравохiд 

-ротову щiлину 

? 

Позаду глотки розташований: 

+позаглотковий простiр 

-передтрахеальний простiр 

-надгруднинний мiжфасцiальний простiр 

-передглотковий простiр 

? 

Через зiв ротоглотка сполучається з: 

-носовою порожниною 

-порожниною гортанi 

+ротовою порожниною 

-стравоходом 

? 

Верхня стiнка глотки називається: 

-дно 

-тiло 

+склепiння 

-верхiвка 

? 

Глотка має наступнi частини: 

+носову, ротову, гортанну 

-носову, ротову, шийну 

-носову, ротову, кiсткову 

-ротову, гортанну, шийну 

? 

Через слухову (Євстахiєву) трубу носоглотка сполучається 

з: 

+середнiм вухом 

-носовою порожниною 

-ротовою порожниною 

-порожниною гортанi 

? 

Глотковий отвiр слухової труби розташований на: 

-переднiй стiнцi ротоглотки 

-заднiй стiнцi носоглотки 

+латеральнiй стiнцi носоглотки 

-нижнiй стiнцi гортаноглотки 

? 

Глотковий мигдалик розташований: 

+в мiсцi переходу верхньої стiнки носоглотки в задню 

-в мiсцi переходу верхньої стiнки носоглотки в передню 

-на латеральнiй стiнцi ротоглотки 

-в мигдаликовiй ямцi 

? 

Трубний мигдалик розташований: 

+в товщi трубного валика носоглотки 

-в мигдаликовiй ямцi 

-на верхнiй стiнцi носоглотки 

-в грушеподiбному карманi гортаноглотки 

? 

До складу лiмфо-епiтелiального кiльця Пiрогова-

Вальдейєра входять: 

+пiднебiннi, трубнi, аденоїдний та язиковий мигдалики 

-пiднебiннi, трубнi, глотковi та гортаннi мигдалики 

-трубнi, аденоїдний, язиковий та ротовий мигдалики 

-аденоїдний, язиковий, пiднебiнний та гортаннi 

мигдалики 

? 

Скільки мигдаликів входить до складу лiмфо-

епiтелiального кiльця Пiрогова-Вальдейєра? 

-5 

-2 

+6 

-3 

? 

До констрикторiв глотки належать: 

+верхнiй, середнiй, нижнiй 

-верхнiй, медiальний, латеральний 

-латеральний, медiальний, середнiй 

-латеральний, медiальний, нижнiй 

? 

До м'язів-пiдіймачiв глотки належать: 

+шило-глотковий та піднебінно-глотковий м'язи 

-піднебінно-язиковий та піднебінно-глотковий м'язи 

-підборідно-язиковий, під'язиково-язиковий та 

піднебінно-глотковий м'язи 

-верхній, середній та нижній констриктори 

? 

В якій частині глотки перехрещуються дихальні і травні 

шляхи? 

-в носоглотці 

+в ротовій частині 

-в гортаноглотці 

-в шийній частині 

? 

Внутрішня оболонка стінки глотки має назву: 

+слизова 

-глотково-основна фасція 

-м'язова 

-адвентиція 

? 

Зовнішня оболонка стінки глотки має назву: 

-глотково-основна фасція 

-м'язова 

-слизова 

+адвентиція 

? 

Стравохiд розташований на рiвнi: 

-IV шийного - Х - ХI грудних хребцiв 

-VI - VII шийних - V грудного хребцiв 

+VI - VII шийних - ХI грудного хребцiв 

-VII шийного - VII грудного хребцiв 

? 

Початок стравоходу у дорослого вiдповiдає: 

+VI - VII шийним хребцям 

-IV - V шийним хребцям 

-VII шийному - I грудному хребцям 

-I - II грудному хребцям 

? 

Каудальна границя стравоходу (мiсце впадiння в шлунок) 

вiдповiдає: 

-ІХ грудному хребцю 

-I поперековому хребцю 

+ХI грудному хребцю 

-VIII - ХІІ грудним хребцям 

? 

Частини стравоходу розташованi в такiй послiдовностi 

~(зверху вниз)~: 

+шийна, грудна, черевна 

-грудна, черевна, тазова 

-головна, шийна, грудна 

-черепна, грудна, черевна 

? 

До анатомічних звужень стравоходу відносяться: 



+глотково-стравохідне, трахеально-біфуркаційне та 

діафрагмове 

-аортальне та кардіальне 

-глотково-стравохідне та кардіальне 

-аортальне, діафрагмове та кардіальне  

? 

До фізіологічних звужень стравоходу відносяться: 

-глотково-стравохідне та кардіальне 

-аортальне, діафрагмове та кардіальне  

+аортальне та кардіальне 

-глотково-стравохідне, трахеально-біфуркаційне та 

діафрагмове 

? 

Глотково-стравохідне звуження стравоходу відноситься 

до: 

-фізіологічних звужень 

-м'язових звужень 

-верхніх звужень 

+анатомічних звужень 

? 

Трахеально-біфуркаційне звуження стравоходу 

відноситься до: 

+анатомічних звужень 

-фізіологічних звужень 

-м'язових звужень 

-верхніх звужень 

? 

Діафрагмове звуження стравоходу відноситься до: 

+анатомічних звужень 

-фізіологічних звужень 

-м'язових звужень 

-нижніх звужень 

? 

Аортальне звуження стравоходу відноситься до: 

-анатомічних звужень 

-м'язових звужень 

+фізіологічних звужень 

-верхніх звужень 

? 

Кардіальне звуження стравоходу відноситься до: 

+фізіологічних звужень 

-анатомічних звужень 

-м'язових звужень 

-нижніх звужень 

? 

Стiнка стравоходу складається з наступних оболонок: 

+адвентицiї, м`язової, підслизової та слизової оболонок 

-плеври, м`язової та слизової оболонок 

-адвентицiї, м`язової оболонки та очеревини 

-слизової та фiброзної оболонок, адвентицiї 

? 

М`язова оболонка стравоходу складається iз наступних 

шарiв: 

+зовнiшнього поздовжнього i внутрiшнього 

циркулярного 

-зовнiшнього циркулярного i внутрiшнього поздовжнього 

-зовнiшнього i внутрiшнього поздовжнього i середнього 

циркулярного 

-зовнiшнього i внутрiшнього циркулярного i середнього 

поздовжнього 

? 

Складки слизової оболонки стравоходу утворюються за 

рахунок: 

-м'язової оболонки 

+підслизової оболонки 

-адвентиції 

-серозної оболонки 

? 

На якi ділянки подiляється живiт? 

+надчеревну, середню черевну та підчеревну ділянки 

-надчеревну, підреброві праву та ліву ділянки  

-пупкову, бічні праву та ліву ділянки 

-лобкову, пахвинні праву та ліву ділянки 

? 

Скiльки дiлянок видiляють в надчеревній ділянці живота? 

-9 

-2 

+3 

-1 

? 

Скiльки дiлянок видiляють в середній черевній ділянці 

живота? 

-4 

-2 

-9 

+3 

? 

Скiльки дiлянок видiляють в підчеревній ділянці живота? 

+3 

-4 

-9 

-1 

? 

Скiльки всього дiлянок видiляють на передній стінці 

живота? 

-4 

-5 

+9 

-3 

? 

На якi ділянки подiляється надчеревна ділянка живота? 

+надчеревну, підреброві праву та ліву ділянки 

-пупкову, бічні праву та ліву ділянки 

-лобкову, пахвинні праву та ліву ділянки 

-надчеревну, середню черевну та підчеревну ділянки 

? 

На якi ділянки подiляється середня черевна ділянка 

живота? 

+пупкову, бічні праву та ліву ділянки 

-лобкову, пахвинні праву та ліву ділянки 

-надчеревну, середню черевну та підчеревну ділянки 

-надчеревну, підреброві праву та ліву ділянки 

? 

На якi ділянки подiляється підчеревна ділянка живота? 

-надчеревну, середню черевну та підчеревну ділянки 

-надчеревну, підреброві праву та ліву ділянки 

+лобкову, пахвинні праву та ліву ділянки 

-пупкову, бічні праву та ліву ділянки 

? 

Шлунок розташований мiж: 

-стравоходом i слiпою кишкою 

-глоткою i слiпою кишкою 

+стравоходом i 12-палою кишкою 

-глоткою i 12-палою кишкою 

? 

Шлунок проектується на наступнi дiлянки живота: 



+надчеревну та підреброву ліву ділянки 

-надчеревну та підреброву праву ділянки 

-пупкову та бічну ліву ділянки 

-надчеревну, пупкову та бічну праву ділянки 

? 

В черевній порожнині серозна оболонка має назву: 

+очеревина 

-плевра 

-слизова 

-адвентиція 

? 

Очеревина має такі листки: 

-медіальний та латеральний 

-зовнішній та внутрішній 

+парієтальний і вісцеральний 

-передній і задній 

? 

З кiлькох бокiв орган вкритий очеревиною, якщо вiн 

розташований iнтраперiтонеально? 

-3 

-2 

+4 

-1 

? 

З кiлькох бокiв орган вкритий очеревиною, якщо вiн 

розташований мезоперiтонеально? 

+3 

-4 

-2 

-1 

? 

З кiлькох бокiв орган вкритий очеревиною, якщо вiн 

розташований екстраперiтонеально? 

-3 

-2 

-4 

+1 

? 

Шлунок має такі стiнки: 

+передню i задню 

-верхню i нижню 

-латеральну i медiальну 

-проксимальну i дистальну 

? 

Мiсце впадiння стравоходу в шлунок називається: 

+кардіальний отвір 

-воротарний отвір 

-пілоричний отвір 

-кутова вирізка 

? 

Вхiдний отвiр шлунка розташований: 

-справа від хребта на рівні Х - ХІ грудних хребцiв 

-справа від хребта на рівні ХI - ХII грудних хребцiв 

+зліва від хребта на рівні Х - ХI грудних хребцiв 

-зліва від хребта на рівні ХII грудного - I поперекового 

хребцiв 

? 

Шлунок має наступнi частини: 

-кардiальну частину, тiло та шийку 

+дно, тiло, кардiальну та пiлоричну частини 

-пiлоричну та кардiальну частини, тiло та хвiст 

-кардiальну та пiлоричну частини, тiло та купол 

? 

Пiлоричний отвiр шлунка розташований: 

+справа від хребта на рівні ХII грудного - I поперекового 

хребців 

-зліва від хребта на рівні I - II поперекових хребцiв 

-справа від хребта на рівні IХ - Х грудних хребцiв 

-зліва від хребта на рівні Х - ХI грудних хребцiв 

? 

Зовнiшня оболонка стінки шлунка - це: 

-плевра 

-адвентицiя 

+очеревина 

-фiброзна 

? 

Як очеревина вкриває шлунок? 

+iнтраперiтонеально 

-мезоперiтонiально 

-екстраперiтонеально 

-ретроперiтонеально 

? 

Стiнка шлунка має наступнi оболонки: 

+серозну, м`язову, підслизову та слизову 

-адвентицiю, м`язову, підслизову та слизову 

-адвентицiю, фiброзну та серозну 

-серозну, м`язову та адвентицiю 

? 

Воротарний м'яз-замикач шлунка утворений: 

+циркулярним шаром м`язової оболонки 

-поздовжнiм шаром м`язової оболонки 

-косими волокнами м`язової оболонки 

-складкою слизової оболонки 

? 

Верхньою границею тонкої кишки є: 

-кардiальний отвiр шлунка 

-iлеоцекальний отвiр 

+пiлоричний отвiр шлунка 

-дванадцятипало-порожнiй згин 

? 

Нижньою границею тонкої кишки є: 

+iлеоцекальний отвiр 

-пiлоричний отвiр 

-кардiальний отвiр 

-крижовий згин прямої кишки 

? 

Тонка кишка має наступнi вiддiли: 

-порожню, клубову, слiпу 

+12-палу кишку, порожню, клубову 

-12-палу кишку, клубову, низхідну та висхідну 

-12-палу, порожню, ободову 

? 

12-пала кишка має вигляд підкови, що охоплює: 

-тiло пiдшлункової залози 

-хвiст пiдшлункової залози 

+головку пiдшлункової залози 

-селезiнку 

? 

В 12-палiй кишцi розрiзняють наступнi частини: 

+верхню, низхiдну, горизонтальну, висхiдну 

-верхню, низхiдну, вертикальну, висхiдну 

-поперечну, низхiдну, горизонтальну, висхiдну 

-сліпу, висхідну, поперечну, низхiдну 

? 

На великому сосочку 12-палої кишки вiдкриваються: 

+загальна жовчна протока i протока пiдшлункової залози 



-загальна печiнкова протока i протока пiдшлункової 

залози 

-загальна жовчна протока i додаткова протока 

пiдшлункової залози 

-загальна печiнкова протока i додаткова протока 

пiдшлункової залози 

? 

На малому сосочку 12-палої кишки вiдкривається: 

-протока пiдшлункової залози 

-загальна жовчна протока 

-загальна печiнкова протока 

+додаткова протока пiдшлункової залози 

? 

Цибулиною 12-палої кишки називається: 

+початковий вiддiл 12-палої кишки 

-кiнцевий вiддiл 12-палої кишки 

-середнiй вiддiл 12-палої кишки 

-висхiдна частина 12-палої кишки 

? 

12-пала кишка вкрита очеревиною: 

+екстраперитонеально 

-iнтраперитонеально 

-мезоперитонеально 

-вкрита очеревиною з усіх боків 

? 

Назвіть відділи брижової частини тонкої кишки: 

-12-пала і порожня 

+порожня і клубова 

-клубова, сліпа та висхідна ободова 

-поперечна ободова та сигмоподібна 

? 

Назвіть відділи брижової частини товстої кишки: 

+поперечна ободова та сигмоподібна 

-12-пала і порожня 

-клубова, сліпа та висхідна ободова 

-порожня і клубова 

? 

Порожня і клубова кишки вкриті очеревиною: 

-екстраперитонеально 

-мезоперитонеально 

+інтраперитонеально 

-ретроперитонеально 

? 

Товста кишка має наступнi вiддiли: 

+слiпа з червоподiбним вiдростком, ободова, пряма 

-клубова, ободова, пряма 

-слiпа, ободова, порожня 

-слiпа, пряма, 12-пала 

? 

Ободова кишка має наступнi вiддiли: 

-висхiдний, верхнiй, низхiдний, сигмоподiбний 

-висхiдний, горизонтальний, низхiдний, прямий 

+висхiдний, поперечний, низхiдний, сигмоподiбний 

-висхiдний, нисхiдний, прямий, сигмоподiбний 

? 

Вiдмiнними ознаками товстої кишки є: 

+стрiчки, випини (гаустри) ободової кишки, чепцеві 

(жирові) привiски 

-стрiчки, випини (гаустри) ободової кишки, правий згин 

-правий і лівий згини, випини (гаустри), чепцеві (жирові) 

привiски 

-стрiчки, лівий згин, чепцеві (жирові) привiски, 

червоподібний відросток 

? 

Слiпа кишка вкрита очеревиною: 

+iнтраперитонеально 

-екстраперитонеально 

-ретроперитонеально 

-мезоперитонеально 

? 

Слiпа кишка розташована: 

-в лiвiй клубовiй ямцi 

-в порожнинi малого тазу 

+в правiй клубовiй ямцi 

-в лiвій пiдребровій ділянці 

? 

Висхiдна ободова кишка розташована: 

+в правiй бiчнiй дiлянцi 

-в лiвiй бiчнiй дiлянцi 

-в правiй клубовiй ямцi 

-в порожнинi малого таза 

? 

Висхiдна ободова кишка вкрита очеревиною: 

+мезоперiтонеально 

-iнтраперiтонеально 

-екстраперiтонеально 

-ретроперiтонеально 

? 

Поперечна ободова кишка вкрита очеревиною: 

-iнтраперитонеально i не має брижi 

-мезоперитонеально 

+iнтраперитонеально i має брижу 

-екстраперитонеально 

? 

Низхiдна ободова кишка розташована: 

-в правiй бiчнiй дiлянцi 

-в правiй клубовiй ямцi 

-в порожнинi малого тазу 

+в лiвiй бiчнiй дiлянцi 

? 

Низхiдна ободова кишка вкрита очеревиною: 

+мезоперитонеально 

-екстраперитонеально 

-iнтраперитонеально i має брижу 

-iнтраперитонеально i не має брижi 

? 

Пряма кишка розташована в: 

+порожнинi малого таза 

-порожнинi великого таза 

-черевнiй порожнинi 

-сiднично-вiдхiдниковiй ямцi 

? 

Пряма кишка має наступні частини: 

-низхідну частину та відхідниковий канал 

-ампулу, цибулину та тазову частину  

+ампулу та відхідниковий канал 

-низхідну та крижову частини і ампулу  

? 

Внутрішній м’яз-замикач відхідника утворений: 

+коловим шаром м`язової оболонки вiдхiдникового 

каналу 

-поздовжнiм шаром м`язової оболонки вiдхiдникового 

каналу 

-м`язами промежини 

-поперечно-смугастими м`язами 

? 



Зовнішній м’яз-замикач відхідника утворений: 

+м`язами промежини 

-гладкими м`язами 

-коловим шаром м`язової оболонки вiдхiдникового 

каналу 

-поздовжнім шаром м`язової оболонки прямої кишки 

? 

Верхня частина прямої кишки очеревиною вкрита: 

-мезоперитонеально 

-екстраперитонеально 

+інтраперитонеально 

-не вкрита очеревиною 

? 

Середня частина прямої кишки очеревиною вкрита: 

+мезоперитонеально 

-інтраперитонеально 

-екстраперитонеально 

-не вкрита очеревиною 

? 

Нижня частина прямої кишки очеревиною вкрита: 

-мезоперитонеально 

-інтраперитонеально 

+екстраперитонеально 

-вкрита очеревиною з усіх боків 

? 

Печiнка має наступнi поверхнi: 

-дiафрагмову i серцеву 

-легеневу i кишкову 

-медiальну i латеральну 

+дiафрагмову i нутрощеву 

? 

На дiафрагмовiй поверхнi печiнки виділяють такі частки: 

+праву та ліву 

-квадратну та хвостату 

-медіальну та латеральну 

-верхню та нижню 

? 

Квадратна та хвостата частки печінки розташовані на: 

-діафрагмовій поверхні 

-задній поверхні 

+вісцеральній поверхні 

-верхній поверхні 

? 

На нутрощевiй поверхнi печiнки знаходиться: 

+ямка жовчного мiхура 

-серцеве втиснення 

-серпоподібна зв`язка 

-легеневе втиснення 

? 

Печiнка розташована в наступних дiлянках живота: 

+правому пiдребер’ї, власне надчеревній ділянці, 

частково в лiвому пiдребер’ї 

-лiвому пiдребер’ї, власне надчеревній ділянці, частково 

в правiй бiчнiй дiлянцi 

-правому пiдребер’ї, власне надчеревній ділянці, 

пупковiй дiлянцi 

-правому та лівому підребер’ях, правій бічній ділянці 

? 

Поперечна борозна вiсцеральної поверхнi печiнки 

називається: 

-щiлина венозної зв`язки 

-щiлина круглої зв`язки 

+ворота печiнки 

-борозна нижньої порожнистої вени 

? 

В воротах печiнки структури розташованi справа налiво в 

наступнiй послiдовностi: 

+загальна печiнкова протока, ворiтна печінкова вена, 

власна печiнкова артерiя 

-загальна жовчна протока, ворiтна печінкова вена, 

загальна печiнкова артерiя 

-загальна печiнкова протока, нижня порожниста вена, 

власна печiнкова артерiя 

-загальна печiнкова протока, печiнкова вена, власна 

печiнкова артерiя 

? 

Попереду ворiт печiнки розташована: 

+квадратна частка 

-хвостата частка 

-права частка 

-ліва частка 

? 

Позаду ворiт печiнки розташована: 

-квадратна частка 

-права частка 

+хвостата частка 

-ліва частка 

? 

Морфофункцiональною одиницею печiнки є: 

+часточка 

-частка 

-ацинус 

-нефрон 

? 

Загальна печiнкова протока утворюється в результатi 

злиття: 

-жовчних проточків 

-протоки підшлункової залози та спільної жовчної 

протоки 

-міхурової та правої печінкової проток  

+правої та лівої печінкових проток 

? 

Спільна жовчна протока утворюється при злиттi: 

+загальної печінкової та міхурової проток 

-жовчних проточків 

-протоки підшлункової залози та загальної печінкової 

протоки 

-міхурової та правої печінкової проток 

? 

Печiнка вкрита очеревиною: 

-мезоперiтонеально 

-екстраперiтонеально 

+iнтраперiтонеально 

-ретроперiтонеально 

? 

Назвіть зв’язки печiнки: 

+серпоподібна, вінцева, кругла, печінково-дуоденальна, 

печінково-шлункова та печінково-ниркова зв’язки 

-вінцева, права та ліва трикутні зв’язки, печінково-

підшлункова зв’язка 

-печінково-дуоденальна та печінково-шлункова зв’язки, 

поперечна звязка печінки 

-серпоподібна, кругла, медіальна та латеральна зв’язки 

печінки 

? 

Жовчний мiхур має наступнi вiддiли: 



-склепiння, тiло, шийку 

-дно, тiло, перешийок 

+дно, тiло, шийку 

-дно, ампулу, шийку 

? 

Шийка жовчного мiхура продовжується в: 

+мiхурову протоку 

-печiнкову протоку 

-загальну жовчну протоку 

-ампулярну протоку 

? 

Загальна жовчна протока вiдкривається на: 

+великому сосочку 12-палої кишки 

-малому сосочку 12-палої кишки 

-в жовчний мiхур 

-в пiлоричний вiддiл шлунка 

? 

Жовчний мiхур вкритий очеревиною: 

-iнтраперiтонеально 

-екстраперiтонеально 

-ретроперiтонеально 

+мезоперiтонеально 

? 

Частинами пiдшлункової залози є: 

+головка, тiло, хвiст 

-головка, шийка, тiло 

-шийка, тiло, хвiст 

-дно, тiло, хвiст 

? 

Пiдшлункова залоза вкрита очеревиною: 

-мезоперiтонеально 

-iнтраперiтонеально 

+екстраперiтонеально 

-субперiтонеально 

? 

Хвiст пiдшлункової залози доходить до: 

+ворiт селезiнки 

-ворiт печiнки 

-ворiт правої нирки 

-ворiт лiвої нирки 

? 

Додаткова протока пiдшлункової залози формується в: 

+головцi 

-тiлi 

-шийцi 

-хвостi 

? 

Додаткова протока пiдшлункової залози вiдкривається 

на: 

-великому сосочку 12-палої кишки 

+малому сосочку 12-палої кишки 

-медiальному сосочку 12-палої кишки 

-латеральному сосочку 12-палої кишки 

? 

Пiдшлункова залоза належить до залоз: 

+змiшаної секрецiї 

-внутрiшньої секрецiї 

-зовнiшньої секрецiї 

-слинних залоз 

? 

Внутрiшньосекреторна частина пiдшлункової залози 

представлена: 

-часточками 

+панкреатичними острiвцями 

-частками 

-ацинусом 

? 

Черевна порожнина зверху обмежена: 

+дiафрагмою 

-поперечною ободовою кишкою 

-малим чепцем 

-печiнкою 

? 

З кiлькох бокiв орган вкритий очеревиною, якщо вiн 

розташований iнтраперитонеально? 

-3 

-2 

+4 

-1 

? 

З кiлькох бокiв орган вкритий очеревиною, якщо вiн 

розташований мезоперитонеально? 

+3 

-4 

-2 

-1 

? 

З кiлькох бокiв орган вкритий очеревиною, якщо вiн 

розташований екстраперитонеально? 

-2 

-3 

+1 

-4 

? 

Малий чепець утворений: 

+печінково-шлунковою та печінково-дуоденальною 

зв’язками 

-шлунково-ободовокишковою та шлунково-селезінковою 

зв’язками 

-шлунково-діафрагмовою та печінково-діафрагмовою 

зв’язками 

-печінково-шлунковою, шлунково-діафрагмовою та 

печінково-нирковою зв’язками 

? 

Верхнiй поверх очеревини вiд середнього 

вiдокремлений: 

+поперечною ободовою кишкою i її брижою 

-12-палою кишкою 

-дiафрагмою 

-малим чепцем 

? 

В верхньому поверсi порожнини очеревини розташованi 

наступнi органи: 

+печiнка, жовчний мiхур, шлунок, верхня частина 12-

палої кишки, селезiнка, підшлункова залоза 

-печiнка, сечовий мiхур, пiдшлункова залоза, поперечна 

ободова кишка 

-шлунок, печiнка, слiпа кишка з червоподібним 

відростком 

-12-пала кишка, пiдшлункова залоза, печiнка, 

сигмоподібна кишка 

? 

Верхній поверх порожнини очеревини розташований: 

-між діафрагмою та входом в малий таз 

+між діафрагмою та поперечною ободовою кишкою 



-між поперечною ободовою кишкою та входом в малий 

таз 

-між діафрагмою та сигмоподібною кишкою 

? 

Середній поверх порожнини очеревини розташований: 

-між діафрагмою та входом в малий таз 

-між діафрагмою та сигмоподібною кишкою 

+між поперечною ободовою кишкою та входом в малий 

таз 

-між діафрагмою та поперечною ободовою кишкою 

? 

Нижній поверх порожнини очеревини розташований: 

+відповідає порожнині малого тазу 

-між поперечною ободовою кишкою та входом в малий 

таз 

-між сигмоподібною та прямою кишкою 

-між поперечною ободовою та прямою кишкою 

? 

В середньому поверсi порожнини очеревини 

розташованi наступнi органи: 

-печiнка, сечовий мiхур, пiдшлункова залоза, поперечна 

ободова кишка 

-шлунок, печiнка, слiпа кишка з червоподібним 

відростком 

-12-пала кишка, пiдшлункова залоза, печiнка, 

сигмоподібна кишка 

+петлі порожньої та клубової кишок, сліпа кишка з 

червоподібним відростком, висхідна, поперечна, 

низхідна та сигмоподібна ободові кишки 

? 

Якi iз названих органiв розташованi в порожнинi малого 

таза? 

+матка, передмiхурова залоза, пряма кишка, сечовий 

мiхур 

-матка, пряма кишка, жовчний мiхур, сигмоподiбна 

ободова кишка 

-матковi труби, матка, яєчники, нирки 

-слiпа кишка, сигмоподiбна кишка, матка, сечовий мiхур 

? 

Органи дихальної системи: 

зовнішній ніс, носова порожнина і 

гортань. Трахея та головні бронхи. 

Легені. Бронхіальне та альвеолярне 

дерево. Мале (легеневе) коло 

кровообігу. Плевра. Плевральна 

порожнина. Середостіння. 
? 

Нiс (зовнішній ніс) включає: 

-корiнь, спинку, тiло і верхiвку носа 

-спинку, тiло, верхiвку і хоани 

+корiнь, спинку, кінчик носа i крила носа 

-корiнь, тiло, нiздрi і хоани 

? 

Кiстковий скелет носа утворений: 

+носовими кiстками, лобовими вiдростками верхніх 

щелеп 

-носовими кiстками, носовою частиною лобової кiстки 

-лобовими вiдростками верхніх щелеп, носовою 

частиною лобової кiстки та решітчастою кісткою 

-носовою поверхнею верхніх щелеп та носовими 

кiстками 

? 

До хрящiв носа належать: 

-медiальний хрящ носа, великий i малий криловi хрящi, 

хрящ носової перегородки 

+великі i малі криловi хрящi та хрящ носової перегородки 

-латеральний хрящ носа, великий i малий криловi хрящi, 

черпакуватий хрящ 

-великий i малий криловi хрящi, перстнеподібний хрящ, 

хрящ носової перегородки 

? 

Носова порожнина через хоани сполучається з: 

-гортаноглоткою 

-зовнiшнiм середовищем 

-верхнiм носовим ходом 

+носоглоткою 

? 

Носова порожнина через ніздрі сполучається з: 

-гортаноглоткою 

-носоглоткою 

+зовнішнім середовищем 

-верхнiм носовим ходом 

? 

Кiсткова частина перегородки носа утворена: 

+лемiшем, перпендикулярною пластинкою решiтчастої 

кiстки 

-лемiшем, горизонтальною пластинкою решiтчастої 

кiстки 

-перпендикулярними пластинками решiтчастої та 

пiднебiнної кiсток 

-горизонтальними пластинками решiтчастої i пiднебiнної 

кiсток 

? 

Верхнiй носовий хiд розташований мiж: 

-середньою та нижньою носовими раковинами 

+верхньою та середньою носовими раковинами 

-нижньою носовою раковиною та нижньою стiнкою 

порожнини носа 

-верхньою стiнкою та верхньою носовою раковиною 

? 

В верхнiй носовий хiд вiдкриваються: 

+заднi комiрки решiтчастої кiстки, клиноподібна пазуха 

-переднi i середнi комiрки решiтчастої кiстки, лобова 

пазуха, верхньощелепна пазуха 

-нососльозовий та різцевий канали 

-заднi комiрки решiтчастої кiстки, лобова пазуха 

? 

Середнiй носовий хiд обмежений: 

-верхньою та нижньою носовими раковинами 

-верхньою та середньою носовими раковинами 

+середньою та нижньою носовими раковинами 

-нижньою носовою раковиною i нижньою стiнкою 

порожнини носа 

? 

В середнiй носовiй хiд вiдкриваються: 

+переднi i середнi комiрки решiтчастої кiстки, лобова та 

верхньощелепна пазухи 

-заднi комiрки решiтчастої кiстки, клиноподiбна пазуха 

-нососльозовий канал та гайморова пазуха 

-заднi комiрки решiтчастої кiстки, лобова та 

верхньощелепна пазухи 

? 



Нижнiй носовий хiд розташований мiж: 

+нижньою носовою раковиною i нижньою стiнкою 

порожнини носа 

-верхньою i нижньою носовими раковинами 

-верхньою i середньою носовими раковинами 

-середньою i нижньою носовими раковинами 

? 

В нижнiй носовий хiд вiдкриваються: 

-заднi комiрки решiтчастої кiстки, клиноподiбна пазуха 

+нососльозовий та різцевий канали  

-переднi i середнi комiрки решiтчастої кiстки, лобова i 

верхньощелепнi пазухи 

-переднi комiрки решiтчастої кiстки та гайморова пазуха 

? 

До нюхової дiлянки порожнини носа належить слизова 

оболонка, яка вкриває: 

+верхній носовий хід та верхню частину носової 

перегородки 

-середній носовий хід та вiдповiдну дiлянку перегородки 

носа 

-нижній носовий хід та вiдповiдну дiлянку перегородки 

носа 

-перегородку носа 

? 

До дихальної дiлянки порожнини носа належить слизова 

оболонка, яка вкриває: 

-верхній носовий хід та вiдповiдну дiлянку перегородки 

носа 

-середній та верхній носові ходи та вiдповiднi дiлянки 

перегородки носа 

-перегородку носа 

+нижній і середній носові ходи та вiдповiднi дiлянки 

перегородки носа 

? 

Спільний носовий хiд розташований мiж: 

+носовою перегородкою та присередніми поверхнями 

носових раковин 

-верхньою i нижньою носовими раковинами 

-середньою i нижньою носовими раковинами 

-нижньою носовою раковиною i нижньою стiнкою 

порожнини носа 

? 

Верхньощелепна пазуха відкривається в: 

-верхній носовий хід 

-нижній носовий хід 

+середній носовий хід 

-спільний носовий хід 

? 

Лобова пазуха відкривається в: 

-верхній носовий хід 

+середній носовий хід 

-нижній носовий хід 

-спільний носовий хід 

? 

Передні та середні решітчасті комірки відкриваються в: 

+середній носовий хід 

-верхній носовий хід 

-нижній носовий хід 

-спільний носовий хід 

? 

Клиноподібна пазуха відкривається в: 

-середній носовий хід 

+верхній носовий хід 

-нижній носовий хід 

-спільний носовий хід 

? 

Задні решітчасті комірки відкриваються в: 

+верхній носовий хід 

-середній носовий хід 

-нижній носовий хід 

-спільний носовий хід 

? 

До приносових пазух належать всі, ОКРІМ: 

-верхньощелепної 

+скроневої 

-клиноподібної 

-лобової 

? 

Приносові пазухи виконують такі функції, ОКРІМ: 

-зігрівання повітря 

-резонаторів голосоутворення 

-полегшення ваги кісток черепа 

+відтоку венозної крові 

? 

Гортань розташована на рiвнi: 

+IV - VI шийних хребцiв 

-II - IV шийних хребцiв 

-V - VII шийних хребцiв 

-III шийного - I грудного хребцiв 

? 

Порожнина гортанi подiляється на наступнi вiддiли: 

+присiнок, проміжну порожнину, пiдголосникову 

порожнину 

-присiнок, голосову i присiнкову щiлину 

-голосову щiлину, шлуночок, пiдголосникову порожнину 

-голосову щiлину, присiнок, шлуночок гортані 

? 

Шлуночок гортанi розташований мiж: 

-входом в гортань i голосовою зв`язкою 

+голосовою i присiнковою складками 

-входом в гортань i присiнковою складкою 

-черпакувато-надгортанною складкою i надгортанником 

? 

Присiнок гортанi розташований мiж: 

+входом в гортань i присiнковими складками 

-входом в гортань i голосовими зв`язками 

-присiнковими i голосовими складками 

-нижче голосових складок 

? 

Голосова щiлина гортані обмежена: 

+голосовими складками 

-присiнковими складками 

-голосовими зв`язками 

-черпакувато-надгортанними складками 

? 

Присiнок гортанi спереду обмежений: 

-черпакуватими хрящами і міжчерпакуватою складкою 

-присiнковими i голосовими складками 

+надгортанником 

-чотирикутною перетинкою 

? 

Присiнок гортанi ззаду обмежений: 

+черпакуватими хрящами і міжчерпакуватою складкою 

-присiнковими i голосовими складками 

-чотирикутною перетинкою 

-надгортанником 



? 

Присiнок гортанi з боків обмежений: 

+чотирикутною перетинкою 

-присiнковими i голосовими складками 

-надгортанником 

-черпакуватими хрящами і міжчерпакуватою складкою 

? 

Пiдслизова основа гортанi представлена: 

-чотирикутною перетинкою i глотково-базiлярною 

фасцiєю 

+чотирикутною перетинкою i еластичним конусом 

-еластичним конусом i глотково-базiлярною фасцiєю 

-хрящами гортанi 

? 

Чотирикутна перетинка гортані розташована: 

+під слизовою оболонкою присiнка гортанi 

-під м’язами гортані 

-під слизовою оболонкою пiдголосникової порожнини 

-під щитоподібним хрящем гортані 

? 

Еластичний конус розташований: 

+під слизовою оболонкою пiдголосникової порожнини 

-під слизовою оболонкою присінка гортані 

-під м’язами гортанi 

-в черпакувато-надгортаннiй складцi 

? 

До непарних хрящiв гортанi належать: 

-щитоподiбний, перснеподiбний, черпакуватий 

+щитоподiбний, перснеподiбний, надгортанник 

-надгортанник, клиноподiбний, рiжкуватий 

-черпакуватий, клиноподібний, ріжкуватий 

? 

До парних хрящiв гортані належать: 

+черпакуватий, клиноподiбний, рiжкуватий 

-черпакуватий, клиноподiбний, щитоподiбний 

-клиноподiбний, рiжкуватий, перснеподiбний 

-надгортанник, рiжкуватий, черпакуватий 

? 

Хрящi гортанi з’єднані такими суглобами: 

-черпакувато-рiжковим та щито-рiжкуватим 

+персне-щитоподiбним та персне-черпакуватим 

-персне-щитоподiбним та щито-рiжкуватим 

-персне-черпакуватим та щито-черпакуватим 

? 

До м`язiв гортанi, якi розширюють голосову щiлину 

належать: 

-бiчний персне-черпакуватий м`яз 

-щито-черпакуватий м`яз 

+заднiй персне-черпакуватий м`яз 

-черпакувато-надгортанний м`яз 

? 

Яка функцiя заднього персне-черпакуватого м`яза 

гортані? 

+розширює голосову щiлину 

-звужує голосову щiлину 

-напружує голосові зв`язки 

-розслабляє голосові зв`язки 

? 

Який з названих м`язiв гортані звужує голосову щiлину? 

+бiчний персне-черпакуватий м`яз 

-заднiй персне-черпакуватий м`яз 

-персне-щитоподібний м`яз 

-голосовий м`яз 

? 

Яка функцiя бiчного персне-черпакуватого м`яза гортані? 

+звужує голосову щiлину 

-розширює голосову щiлину 

-напружує голосовi зв`язки 

-розслабляє голосовi зв`язки 

? 

До м`язiв, якi напружують голосовi зв`язки гортані 

належать: 

-поперечний черпакуватий м`яз 

-косий черпакуватий м`яз 

-заднiй персне-черпакуватий м`яз 

+персне-щитоподiбний м`яз 

? 

Яка функцiя персне-щитоподiбного м`яза гортані? 

+напружує голосовi зв`язки 

-розслабляє голосовi зв`язки 

-звужує голосову щiлину 

-розширює голосову щiлину 

? 

Яка функцiя поперечного i косого черпакуватих м`язiв 

гортані? 

+звужують голосову щiлину 

-розширюють голосову щiлину 

-напружують голосові зв`язки 

-розслабляють голосові зв`язки 

? 

Яка функцiя голосового м`яза гортані? 

-напружує голосовi зв`язки 

-звужує голосову щiлину 

+розслабляє голосовi зв`язки 

-розширює голосову щiлину 

? 

Позаду гортанi знаходиться: 

-трахея 

-стравохiд 

+глотка 

-носова порожнина 

? 

Який хрящ утворює гортанний виступ? 

+щитоподiбний 

-перснеподiбний 

-надгортанник 

-черпакуватий 

? 

До верхнiх дихальних шляхiв належать: 

+носова порожнина, носова і ротова частини глотки 

-носова порожнина, гортанна частина глотки і гортань 

-глотка, гортань і трахея 

-носова порожнина, гортанна частина глотки і трахея 

? 

До нижнiх дихальних шляхiв належать: 

+гортань, трахея, бронхи 

-гортанна частина глотки, гортань, трахея і бронхи 

-носоглотка, гортань і бронхи 

-носова порожнина, глотка, гортань 

? 

Щитоподiбний хрящ гортані складається з: 

-пластинки i дуги 

+пластинок, верхнiх i нижнiх рогiв 

-пластинок, голосового i м`язевого вiдросткiв 

-дуги, верхнiх i нижнiх рогiв 

? 



Перснеподібний хрящ гортані складається з: 

+дуги і пластинки 

-пластинок, голосового i м`язевого вiдросткiв 

-дуги, верхнiх i нижнiх рогiв 

-пластинок, верхнiх i нижнiх рогiв 

? 

Дуга перснеподiбного хряща гортані розташована: 

+спереду 

-ззаду 

-латерально 

-медiально 

? 

Пластинка перснеподiбного хряща гортані розташована: 

-спереду 

-латерально 

+ззаду 

-медiально 

? 

На якому рiвнi розташована трахея? 

+VI шийного - V грудного хребцiв 

-IV шийного - V грудного хребцiв 

-I - V грудного хребцiв 

-IV - VI шийних хребцiв 

? 

На якому рiвнi вiдбувається бiфуркацiя трахеї? 

-V шийного хребця 

-VII шийного хребця 

+V грудного хребця 

-VII грудного хребця 

? 

Якi частини має трахея? 

-головну, шийну 

-шийну, грудну, черевну 

+шийну, грудну 

-головну, шийну, грудну 

? 

Позаду трахеї знаходиться: 

+стравохiд 

-бронхи 

-гортань 

-глотка 

? 

Задня стiнка трахеї називається: 

+перетинчаста 

-хрящова 

-кiсткова 

-м`язова 

? 

Від біфуркації трахеї відходять: 

-медіальний та латеральний головні бронхи 

-праві та ліві частковi бронхи 

+правий та лівий головнi бронхи 

-праві та ліві сегментарнi бронхи 

? 

Який з головних бронхів є коротшим і ширшим?  

-лівий 

-верхній 

+правий 

-нижній 

? 

Який з головних бронхів є немов би продовженням 

трахеї?  

+правий 

-лівий 

-верхній 

-нижній 

? 

Який з головних бронхів є довшим і вужчим?  

+лівий 

-правий 

-верхній 

-нижній 

? 

Верхiвка легень спереду проектується: 

-на 2 см вище I ребра 

-на 5 см вище I ребра 

+на 3 - 4 см вище I ребра 

-на 1 см вище I ребра 

? 

На якому рiвнi передня границя правої легенi переходить 

в нижню? 

+VI ребра 

-VII ребра 

-IV ребра 

-Х ребра 

? 

На якому рiвнi знаходиться нижня границя правої легенi 

по середньоключичнiй лiнiї? 

-IV ребра 

-VII ребра 

+VI ребра 

-VIII ребра 

? 

По якiй лiнiї нижня границя правої легенi розташована  

на рiвнi VI ребра? 

-переднiй пахвовiй лiнiї 

-середнiй пахвовiй лiнiї 

-заднiй пахвовiй лiнiї 

+середньоключичнiй лiнiї 

? 

Яке ребро пересiкає нижня границя правої легені по 

переднiй пахвовiй лiнiї? 

+VII 

-VI 

-VIII 

-IХ 

? 

По якiй лiнiї нижня границя правої легені пересiкає VII 

ребро? 

+передний пахвовiй 

-середний пахвовiй 

-заднiй пахвовiй 

-лопатковiй 

? 

Яке ребро пересiкає нижня границя правої легені по 

заднiй пахвовiй лiнiї? 

+IХ 

-VIII 

-Х 

-ХI 

? 

По якiй лiнiї нижня границя правої легені пересiкає Х 

ребро? 

-заднiй пахвовiй 

-середнiй пахвовiй 

+лопатковiй 



-паравертебральнiй 

? 

На якому рiвнi знаходиться задня границя легень? 

+вiд головки II ребра до шийки ХI ребра 

-вiд головки I ребра до шийки Х ребра 

-вiд VI шийного хребця до шийки ХI ребра 

-вiд головки II ребра до шийки ХII ребра 

? 

Нижня границя лівої легені по вiдношенню до нижньої 

границi правої легені розташована: 

-на 1-2 см вище 

-на 3-4 см вище 

+на 1-2 см нижче 

-на 4-5 см нижче 

? 

Які границі правої та лівої легень співпадають? 

+верхівки та задні границі 

-передні та задні границі 

-верхівки та нижні границі 

-верхівки та передні границі 

? 

Плевра - це: 

-сполучно-тканинна оболонка 

-Фiброзна оболонка 

+серозна оболонка 

-слизова оболонка 

? 

Парiєтальна плевра має наступнi частини: 

+реберну, медiастiнальну, дiафрагмову та купол плеври 

-медіальну, латеральну та дiафрагмову 

-груднинну, медiастiнальну, дiафрагмову та купол плеври 

-реберну, медiастiнальну, верхню та нижню 

? 

Плевральна порожнина - це порожнина мiж: 

+парiєтальною i вiсцеральною плеврою 

-медiастiнальною i дiафрагмовою плеврою 

-дiафрагмовою i реберною плеврою 

-медiастiнальною i реберною плеврою 

? 

Який iз закуткiв плевральної порожнини є найглибший? 

-дiафрагмово-середостiнний 

-реброво-середостiнний 

+реброво-дiафрагмовий 

-хребтово-середостiнний 

? 

Плевральна порожнина містить: 

+невелику кількість серозної рідини 

-венозну кров 

-ліквор 

-повітря 

? 

Тиск у плевральній порожнині: 

+від’ємний  

-більший від тиску зовнішнього середовища 

-позитивний 

-залежить від артеріального тиску 

? 

На які відділи поділяється середостiння? 

-латеральне та медіальне 

-переднє та заднє 

+верхнє та нижнє 

-середнє, верхнє та нижнє 

? 

На які відділи поділяється нижнє середостiння? 

+переднє, середнє та заднє 

-латеральне та медіальне 

-праве, ліве та проміжне 

-середнє, глибоке та поверхневе 

? 

Середостiння спереду обмежене: 

+грудниною 

-ребрами 

-передньою стiнкою перикарда 

-медiастiнальною плеврою 

? 

Середостiння з боків обмежене: 

-ребрами 

-передньою стiнкою перикарда 

-грудниною 

+медiастiнальною плеврою 

? 

Середостiння ззаду обмежене: 

+грудним відділом хребтового стовпа 

-ребрами 

-задньою стiнкою перикарда 

-грудниною 

? 

Середостiння вгорі обмежене: 

+верхньою апертурою грудної клітки 

-ребрами 

-передньою стiнкою перикарда 

-грудниною 

? 

Середостiння знизу обмежене: 

-ребрами 

+діафрагмою 

-передньою стiнкою перикарда 

-медіастінальною плеврою 

? 

Межею між верхнім та нижнім середостінням є: 

+умовна горизонтальна площина, що проведена між 

кутом груднини і міжхребцевого диска ТIV - ТV 

-умовна горизонтальна площина, що проведена між 

серединою тіла груднини і міжхребцевого диска ТIV - ТV 

-умовна горизонтальна площина, що проведена між 

мечоподібним відростком груднини і міжхребцевого 

диска ТIV - ТV 

-умовна горизонтальна площина, що проведена між 

кутом груднини і міжхребцевого диска ТV - ТVІ 

? 

Переднє середостiння обмежене: 

+грудниною i передньою стiнкою перикарда 

-грудниною i задньою стiнкою перикарда 

-передньою i задньою стiнкою перикарда 

-задньою стiнкою перикарда i хребетним стовбуром 

? 

Чим обмежене середнє середостiння? 

+передньою i задньою стiнкою перикарда 

-передньою стiнкою перикарда i грудниною 

-задньою стiнкою перикарда i хребетним стовбуром 

-коренем легень i хребетним стовбуром 

? 

В якому середостiннi розташоване серце? 

-передньому 

-задньому 

+середньому 



-верхньому 

? 

В якому середостiннi розташована трахея? 

+верхньому 

-передньому 

-середньому 

-задньому 

? 

В якому середостiннi розташованi головнi бронхи? 

-передньому 

-задньому 

-верхньому 

+середньому 

? 

Чим обмежене заднє середостiння? 

+задньою стiнкою перикарда i хребетним стовбуром 

-передньою i задньою стiнками перикарда 

-передньою стiнкою перикарда i грудниною 

-грудиною i хребетним стовбуром 

? 

Якi поверхнi має легеня? 

-дiафрагмову, присередню, бiчну 

+дiафрагмову, середостінну, реброву 

-дiафрагмову, серцеву, реброву 

-реброву, серцеву, присередню 

? 

На медіастінальній поверхні легень розташовані: 

+ворота легень 

-серцева вирізка 

-горизонтальна щілина 

-язичок 

? 

Серцева вирiзка лiвої легенi знизу обмежена: 

-вiдростком 

-гачком 

+язичком 

-воротами 

? 

Лiва легеня має часток: 

-3 

+2 

-4 

-1 

? 

Права легеня має часток: 

+3 

-2 

-1 

-4 

? 

Права легеня має щiлини: 

-косу, вертикальну 

-горизонтальну, вертикальну 

-пряму, косу 

+косу, горизонтальну 

? 

Ліва легеня має щiлини: 

+косу 

-вертикальну 

-горизонтальну 

-пряму 

? 

На якiй поверхнi легень розташованi ворота? 

-дiафрагмовiй 

-ребровiй 

+середостінній 

-хребтовiй 

? 

В воротах правої легенi структури розташованi в 

наступнiй послiдовностi ~(зверху вниз)~: 

+головний бронх, легенева артерiя, легеневi вени 

-легенева артерiя, головний бронх, легеневi вени 

-легеневi вени, головний бронх, легенева артерiя 

-легенева артерiя, легеневi вени, головний бронх 

? 

В воротах лiвої легенi структури розташованi в наступнiй 

послiдовностi ~(зверху вниз)~: 

+легенева артерiя, головний бронх, легеневi вени 

-легенева артерiя, легеневi вени, головний бронх 

-головний бронх, легенева артерiя, легеневi вени 

-легеневi вени, легенева артерiя, головний бронх 

? 

В воротах легенi головнi бронхи подiляються на: 

-сегментарнi 

-часточковi 

+частковi 

-кiнцевi 

? 

В правiй легенi часткових бронхiв: 

-2 

-5 

+3 

-10 

? 

В лiвiй легенi часткових бронхiв: 

-3 

-5 

+2 

-10 

? 

Частковi бронхи подiляються на: 

+сегментарнi 

-головнi 

-часточковi 

-кiнцевi 

? 

Легеневий ацинус утворений: 

+дихальними бронхiолами, альвеолярними ходами, 

альвеолярними мiшечками, легеневими альвеолами 

-головними бронхами, частковими бронхами, 

сегментарними бронхами, частковими бронхами, 

кінцевими бронхiолами 

-сегментарними бронхами, дихальними бронхiолами, 

альвеолярними ходами 

-кiнцевими бронхiолами, дихальними бронхiолами, 

альвеолярними ходами, альвеолярними мiшечками 

? 

Структурно-функцiональною одиницею легень є: 

+легеневий ацинус 

-бронхiальне дерево 

-часточка 

-сегмент 

? 

Скiльки сегментiв має верхня частка лiвої легенi? 

-4 

-3 



+5 

-6 

? 

Скiльки сегментов має нижня частка лiвої легенi? 

+5 

-4 

-3 

-6 

? 

Скiльки сегментiв має верхня частка правої легенi? 

-2 

-1 

+3 

-4 

? 

Скiльки сегментiв має середня частка правої легенi? 

+2 

-3 

-4 

-1 

? 

Скiльки сегментiв має нижня частка правої легенi? 

-4 

+5 

-3 

-6 

? 

Корiнь легень складають наступнi утворення: 

+легеневi артерiя, легеневі вени, нерви, головнi бронхи, 

лiмфатичнi судини 

-легеневi артерiя i вени, нерви, сегментарнi бронхи 

-легеневi вени, нерви, трахея 

-легенева артерiя, нерви, частковi бронхи, лiмфатичнi 

судини 

? 

Органи сечової системи: нирки, 

сечоводи, сечовий міхур. Жіночий 

сечівник. Жіноча статева система. 
? 

Як нирка вкрита очеревиною? 

-iнтраперiтонеально 

-мезоперiтонеально 

-з усіх боків 

+екстраперiтонеально 

? 

На якому рiвнi розташована права нирка? 

+ХII грудного - III поперекового хребцiв 

-ХI грудного - II поперекового хребцiв 

-ХII грудного - II поперекового хребцiв 

-ХI грудного - III поперекового хребцiв 

? 

На якому рiвнi розташована лiва нирка? 

-ХII грудного - III поперекового хребцiв 

-Х грудного - I поперекового хребцiв 

+ХI грудного - II поперекового хребцiв 

-ХI грудного - III поперекового хребцiв 

? 

Нирки розташовані: 

+в поперековій ділянці біля задньої стінки живота в 

заочеревинному просторі 

-в пупковій ділянці живота в черевній порожнині 

-в бічній ділянці живота в порожнині очеревини  

-в надчеревній ділянці живота в заочеревинному 

просторі 

? 

До верхнього полюса нирки прилягає: 

-селезiнка 

+надниркова залоза 

-шлунок 

-пiдшлункова залоза 

? 

Ниркове ложе утворено: 

+дiафрагмою, великим поперековим м`язом, квадратним 

м`язом попереку, поперечним м`язом живота 

-великим поперековим м`язом, внутрiшнiм косим м`язом 

живота, дiафрагмою 

-мiжпоперечними м`язами, дiафрагмою, прямим м`язом 

живота 

-дiафрагмою, великим поперековим м`язом, клубовим 

м`язом 

? 

Якi кiнцi має нирка? 

-переднiй, заднiй 

+верхнiй, нижнiй 

-медiальний, латеральний 

-правий, лiвий 

? 

Якi краї має нирка? 

+медiальний, латеральний 

-переднiй, заднiй 

-верхнiй, нижнiй 

-правий, лiвий 

? 

Де розташованi ворота нирки? 

-на латеральному краї 

-на переднiй поверхнi 

+на медiальному краї 

-на заднiй поверхнi 

? 

До фiксуючого апарату нирки належить: 

+жирова капсула 

-ворота нирки 

-пазуха нирки 

-кiркова речовина нирки 

? 

Ниркову нiжку утворюють: 

-оболонки нирки, нирковi артерiя i вена, сечоводи 

-ниркова пазуха, малi i великi нирковi чашечки, нирковi 

судини 

+нирковi артерiя i вена, сечоводи 

-нирковi ворота, ниркова пазуха, нирковi артерiя i вени, 

лiмфатичнi судини i нерви 

? 

Кiркова речовина нирок утворює: 

+нирковi стовпи 

-нирковi пiрамiди 

-нирковi сосочки 

-нирковi чашечки 

? 

В пазусi нирки знаходяться: 

+нирковi чашечки та ниркова миска 

-сечоводи 

-нирковi стовпи 

-нирковi пiрамiди 

? 



Структурно-функцiональною одиницею нирки є: 

-частка 

+нефрон 

-часточка 

-пiрамiда 

? 

Нирковi пiрамiди утворенi: 

-кiрковою речовиною 

+мозковою речовиною 

-нефронами 

-малими нирковими чашечками 

? 

Ниркова пiрамiда має: 

-дно і верхівку 

+основу і верхівку 

-склепiння і сосочки 

-тiло і сосочкові протоки 

? 

Ниркові часточки розташовані в: 

+кірковій речовині 

-мозковій речовині 

-сінусі 

-пірамідах 

? 

Утворення первинної сечi (фiльтрування) вiдбувається в: 

+нирковому тiльцi 

-прямих ниркових канальцях 

-проксимальних ниркових канальцях 

-ниркових чашечках 

? 

Утворення вторинної сечi (реабсорбцiя) вiдбувається в: 

-нирковому тiльцi 

+канальцях нефрона 

-ниркових чашечках 

-нирковiй мисцi 

? 

Клубочки нефрона утворені: 

+первинною капілярною сіткою (артеріальною) 

-вторинною капілярною сіткою (венозною) 

-збірними трубочками 

-дугоподiбними судинами 

? 

Ниркове тільце утворено: 

+клубочком артеріальних капілярів і навколо них двома 

листками капсули Шумлянського-Боумена 

-клубочком венозних капілярів і навколо них двома 

листками капсули Шумлянського-Боумена 

-клубочком вторинної капілярної сітки і навколо них 

двома листками капсули Шумлянського-Боумена 

-клубочком первинної капілярної сітки і навколо них 

одним листком капсули Шумлянського-Боумена 

? 

Сечоводи мають наступнi частини: 

-ниркову, черевну, тазову 

+черевну, тазову, внутрiшньостiнкову 

-черевну, тазову, пахвинну 

-черевну, тазову, пристінкову 

? 

Перше звуження сечоводу знаходиться: 

+при переходi ниркової миски в сечовiд 

-при переходi черевної частини в тазову 

-в тазовій частині 

-в стiнцi сечового мiхура 

? 

Друге звуження сечовода знаходиться: 

+при переходi черевної частини в тазову 

-при переходi ниркової миски в сечовiд 

-в тазовій частині 

-в стiнцi сечового мiхура 

? 

Четверте звуження сечовода знаходиться: 

-в тазовій частині 

+в стiнцi сечового мiхура 

-при переходi ниркової миски в сечовiд 

-при переходi черевної частини в тазову 

? 

Сечовiд вкритий очеревиною: 

+екстраперiтонеально 

-мезоперiтонеально 

-iнтраперiтонеально 

-з усіх боків 

? 

Сечовий мiхур має такі частини: 

-верхiвку, тiло, склепiння, головку 

+верхiвку, тiло, дно, шийку 

-склепiння, тiло, дно, шийку 

-головку, тiло, шийку 

? 

Порожнiй сечовий мiхур вкритий очеревиною: 

-мезоперiтонеально 

+екстраперiтонеально 

-iнтраперiтонеально 

-з усіх боків 

? 

Наповнений сечовий мiхур вкритий очеревиною: 

+мезоперiтонеально 

-iнтраперiтонеально 

-екстраперiтонеально 

-ретроперiтонеально 

? 

Позаду сечового мiхура у жiнок розташована: 

+матка 

-пряма кишка 

-лобковий симфiз 

-крижова кiстка 

? 

Слизова оболонка сечового мiхура не має складок в 

дiлянцi: 

-тiла 

+трикутника 

-шийки 

-верхiвки 

? 

Пiдслизова основа сечового мiхура ~вiдсутня~ в дiлянцi: 

-верхiвки 

+трикутника 

-тiла 

-шийки 

? 

Трикутник сечового мiхура розташований на: 

+днi 

-тiлi 

-шийцi 

-верхiвцi 

? 

Трикутник сечового мiхура утворений: 



+вічками сечоводів і внутрішнім вічком сечівника 

-вічками сечоводів і зовнішнім вічком сечівника  

-тазовими частинами сечоводів і сечівником 

-внутрішньостінковими частинами сечоводів і уретрою 

? 

У жінок в порожнині малого тазу очеревина утворює: 

+прямокишково-маткову і міхурово-маткову заглибини 

-лобково-міхурову заглибину 

-прямокишково-міхурову заглибину 

-лобково-міхурову і міхурово-маткову заглибини 

? 

Зовнішнє вічко жіночого сечівника відкривається в: 

-сечово-статеву ділянку промежини 

-шов промежини 

+присінок піхви 

-тазову діафрагму промежини 

? 

До жіночих зовнiшнiх статевих органiв ~не належить~: 

-клiтор 

+пiхва 

-цибулина присiнка 

-малi соромiтнi губи 

? 

Яєчник має краї: 

+брижовий, вiльний 

-латеральний, медiальний 

-переднiй, заднiй 

-матковий, черевний 

? 

Яєчник має кiнцi: 

-матковий, черевний 

+трубний, матковий 

-вiльний, брижовий 

-верхнiй, нижнiй 

? 

Ворота яєчника розташованi на: 

-вiльному краї 

+брижовому краї 

-медiальнiй поверхнi 

-латеральнiй поверхнi 

? 

Ззовнi яєчник вкритий: 

+одношаровим зародковим епiтелiєм 

-серозною оболонкою 

-адвентицiєю 

-фiброзною оболонкою 

? 

Яєчник – це залоза: 

+зовнішньої і внутрішньої секреції 

-тільки зовнішньої секреції 

-тільки внутрішньої секреції 

? 

Чи вкритий яєчник очеревиною? 

+ні 

-так  

? 

Матка має наступнi частини, ~крiм~: 

-дно 

-тiло 

-шийка 

+склепiння 

? 

До оболонок стiнки матки не належить: 

+адвентицiя 

-серозна 

-м`язова 

-слизова 

? 

Як матка вкрита очеревиною? 

-iнтраперiтонеально 

-екстраперiтонеально 

-ретроперітонеально 

+мезоперiтонеально 

? 

Серозна оболонка матки називається: 

-мiометрiй 

+периметрiй 

-ендометрiй 

-параметрiй 

? 

М`язова оболонка матки називається: 

+мiометрiй 

-параметрiй 

-периметрій 

-ендометрiй 

? 

Слизова оболонка матки називається: 

+ендометрiй 

-параметрiй 

-периметрiй 

-мiометрiй 

? 

Приматкова клiтковина називається: 

-ендометрiй 

-мiометрiй 

+параметрiй 

-периметрiй 

? 

Периметрiй - це: 

+серозна оболонка матки 

-м`язова оболонка матки 

-слизова оболонка матки 

-приматкова клiтковина 

? 

Мiометрiй - це: 

-серозна оболонка матки 

+м`язова оболонка матки 

-слизова оболонка матки 

-приматкова клітковина 

? 

Ендометрiй - це: 

-м`язова оболонка матки 

+слизова оболонка матки 

-серозна оболонка матки 

-приматкова клітковина 

? 

Параметрiй - це: 

+приматкова клітковина 

-серозна оболонка матки 

-м`язова оболонка матки 

-слизова оболонка матки 

? 

Серозна оболонка не вкриває: 

+пiхвову частину шийки матки 

-надпiхвову частину шийки матки 

-тiло матки 



-дно матки 

? 

Маткова труба має частини, крiм: 

-маткової 

+шийки 

-ампули 

-лiйки 

? 

До порожнистих органів належать всі, крiм: 

-матки 

-маткових труб 

+яєчників 

-піхви 

? 

Маткова труба має отвори: 

+матковий i черевний 

-матковий i тазовий 

-пiхвовий i черевний 

-пiхвовий i тазовий 

? 

Маткова труба вкрита очеревиною: 

+iнтраперiтонеально 

-мезоперiтонеально 

-екстраперiтонеально 

-ретроперiтонеально 

? 

Який з органiв жiночої статевої системи вкритий 

очеревиною мезоперiтонеально? 

-яєчник 

+матка 

-матковi труби 

-пiхва 

? 

Який орган жiночої статевої системи вкритий очеревиною 

iнтраперiтонеально? 

-матка 

-яєчник 

+матковi труби 

-пiхва 

? 

Який орган жiночої статевої системи розташований в 

порожнинi очеревини, але нею не вкритий? 

+яєчник 

-матка 

-матковi труби 

-пiхва 

? 

Отвiр пiхви вiдкривається в: 

-соромiтну щiлину 

-матку 

+присiнок пiхви 

-порожнину таза 

? 

Пiхва має наступнi стiнки: 

+передню i задню 

-верхню i нижню 

-латеральну i медiальну 

-праву i лiву 

? 

Соромiтна щiлина обмежена: 

-малими соромiтними губами 

+великими соромiтними губами 

-вуздечкою малих соромiтних губ 

-ніжками клiтора 

? 

Присiнок пiхви обмежений: 

-великими соромiтними губами 

+малими соромiтними губами 

-передньою спайкою губ 

-задньою спайкою губ 

? 

Протоки великих залоз присінка (Бартолінієвих залоз) 

вiдкриваються в: 

+присiнок пiхви 

-соромiтну щiлину 

-на головцi клiтора 

-в сечiвник 

? 

Чоловіча статева система. 

Промежина.Ендокринні залози. 
? 

До чоловічих зовнiшнiх статевих органiв ~не належить~: 

-над'яєчко 

-калитка 

-статевий член 

+сім'яний пухирець 

? 

До чоловічих внутрiшнiх статевих органiв ~не належить~: 

-над'яєчко 

+калитка 

-передміхурова залоза 

-цибулинно-сечівникова залоза 

? 

Яєчко ззовнi вкрите: 

-плеврою 

-адвентицiєю 

+бiлковою оболонкою 

-очеревиною 

? 

Звивисті сiм`янi трубочки знаходяться в: 

+часточках яєчка 

-середостiннi яєчка 

-перегородочках яєчка 

-придатку яєчка 

? 

Виноснi проточки яєчка починаються вiд: 

+сiтки яєчка 

-звивистих сiм`яних трубочок 

-прямих сiм`яних трубочок 

-протоки над`яєчка 

? 

Сітка яєчка розташована в: 

-часточках яєчка 

-часточках над'яєчка 

+середостінні яєчка 

-піхвовій оболонці яєчка 

? 

Над'яєчко знаходиться: 

-попереду яєчка 

-зверху яєчка 

-знизу яєчка 

+позаду яєчка 

? 

Над'яєчко має наступнi частини: 

+головку, тiло, хвiст 



-головку, шийку, тiло 

-шийку, тiло, хвiст 

-головку, тiло, верхiвку 

? 

Протока над'яєчка переходить в: 

-вивiдну протоку сiм`яних пухирцiв 

-сiм`явипорскувальну протоку 

+сiм`явиносну протоку 

-виноснi проточки яєчка 

? 

Сперматозоїди виробляються в: 

+покручених сiм`яних канальцях яєчка 

-прямих сiм`яних канальцях яєчка 

-передмiхуровiй залозi 

-сiм`яних пухирцях 

? 

Сiм`явипорскувальна протока утворюється при злиттi: 

+сiм`явиносної протоки i вивiдної протоки сiм`яного 

мiхурця 

-сiм`явиносної протоки i протоки передмiхурової залози 

-виносних проточкiв яєчка i вивiдних протокiв сiм`яних 

мiхурцiв 

-виносних проточкiв яєчка i сiм`явиносної протоки 

? 

Сiм`яні пухирці виконують таку функцію: 

+виділяють рідку частину сперми лужної реакції 

-функцію сперматогенезу 

-виділяють секрет, що примішується до сперми, 

забезпечуючи рухомість сперматозоїдів 

-проведення сперматозоїдів 

? 

Яєчко – це залоза: 

-тільки зовнішньої секреції 

+зовнішньої і внутрішньої секреції 

-тільки внутрішньої секреції 

? 

Передміхурова залоза виконує таку функцію: 

+виділяє секрет, що примішується до сперми, 

забезпечуючи рухомість сперматозоїдів 

-функцію сперматогенезу 

-проведення сперматозоїдів 

-виділяє рідку частину сперми лужної реакції 

? 

До частин передмiхурової залози не належить: 

-перешийок 

+шийка 

-права частка 

-лiва частка 

? 

Частинами статевого члена є такі, окрім: 

-головки 

-тiла 

+хвоста 

-кореня 

? 

Чоловiчий сечiвник не має такої частини: 

+тазової 

-передмiхурової 

-перетинчастої 

-губчастої 

? 

До звужень чоловiчого сечiвника не належить: 

-внутрiшнї вiчко сечiвника 

+передмiхурова частина 

-зовнiшнї вiчко сечiвника 

-перетинчаста частина 

? 

До розширень чоловiчого сечiвника не належить: 

-передмiхурова частина 

-човноподiбна ямка 

+перетинчаста частина 

-ділянка цибулина статевого члена 

? 

В яку частину чоловiчого сечiвника вiдкривається 

сiм`явипорскувальна протока? 

-перетинчасту 

-губчасту 

-печеристу 

+передмiхурову 

? 

Зовнiшня оболонка калитки: 

-м`ясиста 

-зовнiшня сiм`яна фасцiя 

+шкiра 

-очеревина 

? 

Зовнішній (свiдомий) сфiнктер чоловiчого сечiвника 

утворений: 

-м`язом простати 

+м`язом промежини 

-циркулярним шаром м`язової оболонки сечового мiхура 

-поздовжнiм шаром м`язової оболонки сечового мiхура 

? 

Внутрiшня оболонка калитки - це: 

-внутрiшня сiм`яна фасцiя 

+пiхвова оболонка 

-зовнiшня сiм`яна фасцiя 

-м`ясиста оболонка 

? 

До внутрiшнiх чоловiчих статевих органiв ~не належить~: 

-яєчко 

+сiм`яний канатик 

-сiм`явиносна протока 

-передмiхурова залоза 

? 

До зовнiшнiх чоловiчих статевих органiв ~не належить~: 

+над`яєчко 

-статевий член 

-калитка 

-сiм`яний канатик 

? 



Тест: "17 СТОМАТ Будова зубо-щелепної системи". 

 
Группа: Будова зубо-щелепної системи.QST 

 

Задание №1 

Частинами зуба є: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - тiло, шийка, корiнь 

2) + коронка, шийка, корiнь 

3) - коронка, перешийок, корiнь 

4) - головка, шийка, корiнь 
 

Задание №2 

Коронка має наступнi поверхнi: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + язикову, присiнкову, контактну, жувальну 

2) - язикову, пiднебiнну, контактну, жувальну 

3) - язикову, присiнкову, пiднебiнну, губну 

4) - присiнкову, губну, щiчну, язикову 
 

Задание №3 

Корiнь зуба закiнчується: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - склепiнням 

2) - дном 

3) + верхiвкою 

4) - куполом 
 

Задание №4 

Речовина зуба складається iз: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - дентину, колагену, емалi 

2) - емалi, колагену, цементу 

3) + дентину, емалi i цемента 

4) - дентину, цементу i колагену 
 

Задание №5 

Коронка зуба покрита: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1) - дентином 

2) - цементом 

3) + емаллю 

4) - колагеном 
 

Задание №6 

Корiнь зуба покритий: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + цементом 

2) - дентином 

3) - колагеном 

4) - емаллю 
 

Задание №7 

Канал кореня зуба вiдкривається на: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + верхiвцi кореня зуба 

2) - основi кореня зуба 

3) - коронцi 

4) - шийцi 
 

Задание №8 

Першi молочнi зуби з`являються у вiцi: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 6-7 мiс. 

2) - 1-3 мiс. 

3) - 9-11 мiс. 

4) - 1,5 року 
 

Задание №9 

Змiна молочних зубiв на постiйнi вiдбувається у вiцi: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 6-7 рокiв 

2) - 3-4 рокiв 

3) - 13-14 рокiв 

4) - 9-10 рокiв 
 

Задание №10 



В молочному прикусi зуби розташованi в наступному порядку: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + рiзцi, iкла, великi кутнi зуби 

2) - рiзцi, iкла, малi кутнi зуби 

3) - iкла, рiзцi, великi кутнi зуби 

4) - рiзцi, iкла, малi кутнi зуби, великi кутнi зуби 
 

Задание №11 

Яка кiлькiсть молочних зубiв? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 32 

2) - 26 

3) + 20 

4) - 30 
 

Задание №12 

В постiйному прикусi зуби розташованi в наступному порядку: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + рiзцi, iкла, малi кутнi, великi кутнi зуби 

2) - рiзцi, малi кутнi, iкла, великi кутнi зуби 

3) - малi кутнi, iкла, рiзцi, великi кутнi зуби 

4) - iкла, рiзцi, малi кутнi, великi кутнi зуби 
 

Задание №13 

Яка кiлькiсть постiйних зубiв? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 30 

2) - 20 

3) + 32 

4) - 22 
 

Задание №14 

Порожнина зуба заповнена: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + пульпою 

2) - дентином 

3) - цементом 



4) - емалью 
 

Задание №15 

Яка функціональна формула молочних зубiв? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 2-1-0-2 

2) - 2-1-2-3 

3) - 2-0-1-2 

4) - 3-2-1-2 
 

Задание №16 

Яка функціональна формула постiйних зубiв? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 3-2-1-2 

2) - 2-1-0-3 

3) + 2-1-2-3 

4) - 2-1-3-2 
 

Задание №17 

Скільки всього dentes canini є в молочному прикусі? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 4 

2) - 2 

3) - 8 

4) - в молочному прикусі відсутні 
 

Задание №18 

Скільки всього dentes incisivi є в молочному прикусі? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 2 

2) - 4 

3) + 8 

4) - 6 
 

Задание №19 

Скільки всього dentes premolares є в молочному прикусі? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + в молочному прикусі відсутні 



2) - 8 

3) - 4 

4) - 12 
 

Задание №20 

Скільки всього dentes molares є в молочному прикусі? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 12 

2) - 4 

3) + 8 

4) - в молочному прикусі відсутні 
 

Задание №21 

Скільки всього постійних dentes incisivi є у людини? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 8 

2) - 4 

3) - 12 

4) - 6 
 

Задание №22 

Скільки всього постійних dentes canini є у людини? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 12 

2) - 8 

3) + 4 

4) - 2 
 

Задание №23 

Скільки всього постійних dentes premolares є у людини? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 8 

2) - 12 

3) - 4 

4) - в постійному прикусі відсутні 
 

Задание №24 

Скільки всього постійних dentes molares є у людини? 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 8 

2) + 12 

3) - 6 

4) - в постійному прикусі відсутні 
 

Задание №25 

Який зуб позначено формулою 11? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + верхній правий медіальний резець 

2) - верхній лівий латеральний резець 

3) - нижній лівий другий премоляр 

4) - нижній правий dens serotinus 
 

Задание №26 

Який зуб позначено формулою 12? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + верхній правий латеральний резець 

2) - верхній лівий латеральний резець 

3) - нижній правий dens caninus 

4) - нижній лівий другий dens molares 
 

Задание №27 

Який зуб позначено формулою 13? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - верхній правий медіальний dens incisivus 

2) - нижній правий другий dens premolares 

3) + верхній правий dens caninus 

4) - нижній правий перший dens premolares 
 

Задание №28 

Який зуб позначено формулою 14? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - верхній правий перший dens molares 

2) - нижній лівий перший dens incisivus 

3) - нижній правий dens caninus 

4) + верхній правий перший dens premolares 
 



Задание №29 

Який зуб позначено формулою 15? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + верхній правий другий премоляр 

2) - верхній правий перший премоляр 

3) - нижній лівий другий резець 

4) - нижній лівий другий моляр 
 

Задание №30 

Який зуб позначено формулою 16? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - верхній правий третій моляр 

2) - верхній правий перший премоляр 

3) + верхній правий перший моляр 

4) - нижній лівий перший моляр 
 

Задание №31 

Який зуб позначено формулою 17? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + верхній правий другий моляр 

2) - верхній правий другий премоляр 

3) - нижній лівий третій моляр 

4) - нижній лівий латеральний резець 
 

Задание №32 

Який зуб позначено формулою 18? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - верхній правий перший премоляр 

2) - верхній лівий другий моляр 

3) + верхній правий третій моляр 

4) - нижній правий третій моляр 
 

Задание №33 

Який зуб позначено формулою 21? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - верхній лівий латеральний резець 

2) - нижній лівий другий премоляр 



3) + верхній лівий медіальний резець 

4) - нижній правий dens serotinus 
 

Задание №34 

Який зуб позначено формулою 22? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + верхній лівий латеральний резець 

2) - верхній лівий медіальний резець 

3) - нижній правий dens caninus 

4) - нижній лівий другий dens molares 
 

Задание №35 

Який зуб позначено формулою 23? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - верхній правий медіальний dens incisivus 

2) - нижній правий другий dens premolares 

3) - нижній правий перший dens premolares 

4) + верхній лівий dens caninus 
 

Задание №36 

Який зуб позначено формулою 24? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + верхній лівий перший dens premolares 

2) - верхній правий перший dens molares 

3) - нижній лівий перший dens incisivus 

4) - нижній правий dens caninus 
 

Задание №37 

Який зуб позначено формулою 25? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + верхній лівий другий премоляр 

2) - верхній правий перший премоляр 

3) - нижній лівий другий резець 

4) - нижній лівий другий моляр 
 

Задание №38 

Який зуб позначено формулою 26? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1) + верхній лівий перший моляр 

2) - верхній правий третій моляр 

3) - верхній правий перший премоляр 

4) - нижній лівий перший моляр 
 

Задание №39 

Який зуб позначено формулою 27? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - верхній правий другий премоляр 

2) + верхній лівий другий моляр 

3) - нижній лівий третій моляр 

4) - нижній лівий латеральний резець 
 

Задание №40 

Який зуб позначено формулою 28? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - верхній правий перший премоляр 

2) + верхній лівий третій моляр 

3) - верхній лівий другий моляр 

4) - нижній правий третій моляр 
 

Задание №41 

Який зуб позначено формулою 31? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + нижній лівий медіальний резець 

2) - верхній лівий латеральний резець 

3) - нижній лівий другий премоляр 

4) - нижній правий dens serotinus 
 

Задание №42 

Який зуб позначено формулою 32? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + нижній лівий латеральний резець 

2) - верхній лівий латеральний резець 

3) - нижній правий dens caninus 

4) - нижній лівий другий dens molares 
 

Задание №43 



Який зуб позначено формулою 33? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - верхній правий медіальний dens incisivus 

2) - нижній правий другий dens premolares 

3) + нижній лівий dens caninus 

4) - нижній правий перший dens premolares 
 

Задание №44 

Який зуб позначено формулою 34? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + нижній лівий перший dens premolares 

2) - верхній правий перший dens molares 

3) - нижній лівий перший dens incisivus 

4) - нижній правий dens caninus 
 

Задание №45 

Який зуб позначено формулою 35? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - верхній правий перший премоляр 

2) + нижній лівий другий премоляр 

3) - нижній лівий другий резець 

4) - нижній лівий другий моляр 
 

Задание №46 

Який зуб позначено формулою 36? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + нижній лівий перший моляр 

2) - верхній правий третій моляр 

3) - верхній правий перший премоляр 

4) - нижній правий перший моляр 
 

Задание №47 

Який зуб позначено формулою 37? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - верхній правий другий премоляр 

2) - нижній лівий третій моляр 

3) + нижній лівий другий моляр 



4) - нижній лівий латеральний резець 
 

Задание №48 

Який зуб позначено формулою 38? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + нижній лівий третій моляр 

2) - верхній правий перший премоляр 

3) - верхній лівий другий моляр 

4) - нижній правий третій моляр 
 

Задание №49 

Нижній правий медіальний резець позначають формулою: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 44 

2) - 21 

3) + 41 

4) - 32 
 

Задание №50 

Нижній правий латеральний резець позначають формулою: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 42 

2) - 44 

3) - 12 

4) - 22 
 

Задание №51 

Нижній правий dens caninus позначають формулою: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 46 

2) - 33 

3) - 23 

4) + 43 
 

Задание №52 

Нижній правий перший премоляр позначають формулою: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 44 



2) - 41 

3) - 24 

4) - 34 
 

Задание №53 

Нижній правий другий премоляр позначають формулою: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 42 

2) - 25 

3) + 45 

4) - 36 
 

Задание №54 

Нижній правий перший моляр позначають формулою: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + 46 

2) - 48 

3) - 26 

4) - 36 
 

Задание №55 

Нижній правий другий моляр позначають формулою: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - 41 

2) - 28 

3) + 47 

4) - 38 
 

Задание №56 

Які зуби називають dentes serotini? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + треті моляри 

2) - перші моляри 

3) - перші премоляри 

4) - ікла 
 

Группа: Будова зубо-щелепної системи 

 



Задание №57 

Кожний зуб має: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) + corona dentis 

2) + cervix dentis 

3) + radix dentis 

4) - caput dentis 

5) - corpus dentis 
 

Задание №58 

На кожній половині коміркових дуг постійні зуби розташовані в такій 

послідовності: 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

1) 1 dentis incisivi 

2) 2 dens caninus 

3) 3 dentes premolares 

4) 4 dentes molares 
 

Задание №59 

До твердих тканин зуба відноситься: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) + dentinum 

2) + enamelum 

3) + cementum 

4) - periostem 

5) - substantia compacta 
 

Задание №60 

Кожна коронка зуба має такі поверхні: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) + facies vestibulares (labialis, buccalis) 

2) + facies lingualis (palatinalis) 

3) + facies mesialis 

4) + facies distalis 

5) + facies occlusealis (masticatoria) 

6) - facies anterior 

7) - facies lateralis 



 

Задание №61 

На кожній половині коміркових дуг молочні зуби розташовані в такій 

послідовності: 

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

1) 1 dentes incisivi 

2) 2 dens caninus 

3) 3 dentes molares 
 

Задание №62 

Належність зубів до верхньої або нижньої щелепи, а також до правого або 

лівого боку зубної дуги дозволяють визначити: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) + ознака положення (відхілення) кореня 

2) + ознака кута коронки 

3) + ознака кривини коронки 

4) + ознака контактної поверхні 

5) - ознака висоти коронки 

6) - ознака кольору емалі 
 

Задание №63 

Чи вірні твердження, що: 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1) 
Ист

ина 

емаль зуба є найтвердішою тканиною людського організму та при 

руйнації не відновлюється? 

2) 
Лож

ь 
великі кутні зуби нижньої щелепи мають три кореня? 

3) 
Лож
ь 

різці (dentes incisivi) мають два кореня та конічну форму коронки? 

 

Задание №64 

Чи вірні твердження, що: 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

1) 
Ист
ина 

верхні великі кутні зуби мають три кореня? 

2) 
Ист

ина 
верхній перший малий кутній зуб має роздвоєний корінь? 

3) 
Лож

ь 
ікла мають долотоподібну форму коронки та роздвоєний корінь? 

 

Задание №65 



Встановіть відповідність назв зубних вістря жувальної поверхні 4-х вістрювих 

зубів верхньої щелепи: 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 1 
ближньощічне вістря (cuspis 

mesiobuccalis) 
1) 

параконус 

2) 2 
дальньощічне вістря (cuspis 

distobuccalis) 
2) 

метаконус 

3) 3 
ближньопіднебінне вістря (cuspis 

mesopalatinus) 
3) 

протоконус 

4) 4 
дальньопіднебінне вістря (cuspis 

distopalatinus) 
4) 

гіпоконус 

 

Задание №66 

Встановіть відповідність назв зубних вістря на жувальній поверхні 4-х 

вістрювих зубів нижньої щелепи: 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 1 
ближньощічне вістря (cuspis 

mesiobuccalis) 
1) 

протоконід 

2) 2 
дальньощічне вістря (cuspis 

distobuccalis) 
2) 

гіпоконід 

3) 3 
ближньоязикове вістря (cuspis 

mesiolingualis) 
3) 

метаконід 

4) 4 
дальньоязикове вістря (cuspis 

distolingualis) 
4) 

ентоконід 

 

Задание №67 

Встановіть відповідність виконання функції різними групами зубів: 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 1 
відрізання (краювання) шматків 

їжі 
1) 

різці 

2) 2 утримання та шматування їжі 2) ікла 

3) 3 подрібнення їжі 3) малі кутні зуби (премоляри) 

4) 4 розтирання їжі 4) великі кутні зуби (моляри) 
 

Задание №68 

Молочні зуби прорізуються у такій послідовності: 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

1) 1 медіальні різці 



2) 2 латеральні різці 

3) 3 перші великі кутні зуби 

4) 4 ікла 

5) 5 други великі кутні зуби 
 

Задание №69 

Постійні зуби прорізуються у такій послідовності: 

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа: 

1) 1 перші нижні великі кутні зуби 

2) 2 присередні різці та перші верхні великі кутні зуби 

3) 3 бічні різці 

4) 4 перші малі кутні зуби 

5) 5 ікла 

6) 6 другі малі кутні зуби 

7) 7 другі великі кутні зуби 

8) 8 треті великі кутні зуби 
 

Задание №70 

Згідно двосимвольної системи запису зубів (формула ВООЗ), запишіть 

латеральний правий верхній різець: 

Запишите число: 

1) Ответ: 12 

 

Задание №71 

Згідно двосимвольної системи запису зубів (формула ВООЗ), запишіть верхній 

лівий перший малий кутній зуб: 

Запишите число: 

1) Ответ: 24 

 

Задание №72 

Згідно двосимвольної системи запису зубів (формула ВООЗ), запишіть нижній 

лівий перший великий кутній зуб: 

Запишите число: 

1) Ответ: 36 

 

Задание №73 

Згідно двосимвольної системи запису зубів (формула ВООЗ), запишіть нижній 

правий третій великий кутній зуб: 

Запишите число: 



1) Ответ: 48 

 

Задание №74 

Згідно двосимвольної системи запису зубів (формула ВООЗ), запишіть dens 

incisivus sinistri superior: 

Запишите число: 

1) Ответ: 23 

 

Задание №75 

Згідно двосимвольної системи запису зубів (формула ВООЗ), запишіть dens 

incisivus dexter inferior medialis: 

Запишите число: 

1) Ответ: 42 

 

Задание №76 

Запишіть відсутнє слово у реченні: 

Заполните пропуски: 

Усіляки просторові переміщення нижньої щелепи відносно верхньої, що 

здійснюються при участі жувальних м`язів, мають назву [артикуляція] 
 

Задание №77 

Запишіть відсутнє слово у реченні: 

Заполните пропуски: 

У тимчасовому прикусі відсутні [премоляри] 
 


