
? 

Полiхроматофiлiя - це? 

+фарбування гiстоструктур нейтральними барвниками 

-змiна кольору основного барвника 

-фарбування гiстоструктур кислими барвниками 

-фарбування гiстоструктур основними барвниками 

? 

Метахромазiя - це? 

+змiна кольору основного барвника 

-фарбування гiстоструктур основними барвниками 

-фарбування гiстоструктур нейтральними барвниками 

-фарбування гiстоструктур кислими барвниками 

? 

Артефакт - це? 

+штучне утворення 

-клiтинна органела 

-дослiдна клiтина 

-вiрної вiдповiдi немає 

? 

До якого типу барвникiв належить судан III? 

+спецiальних барвникiв 

-основних або катiонних барвникiв 

-кислих або анiонних барвникiв 

-нейтральних або полiхроматофiльних барвникiв 

? 

На чому базується темнопольова мiкроскопiя? 

+на використаннi спецiального конденсора 

-видозмiненнi фазових змiн свiтла 

-використаннi радiоактивних iзотопiв i помiчених ними з`єднань 

-здатностi живих структур свiтитися 

? 

На чому базується авторадiографiчний метод гiстологiчних дослiджень? 

+використаннi радiоактивних iзотопiв i помiчених ними з`єднань 

-змiнi спектрiв поглинання клiтинними речовинами свiтлових промiнiв 

-здатностi живих структур свiтитися 

-видозмiненнi фазових змiн свiтла 

? 

Що вивчає цитологiя? 

+клiтину 

-будову органiв i систем 

-тканини 

-розвиток зародку 

? 

Суправiтальний метод гiстологiчного дослiдження це? 

+дослiдження живих клiтин iзольованих з органiзму 

-дослiдження мертвих зафiксованих об`єктiв 

-дослiдження клiтин i тканин in vivo 

-дослiдження напiвживих клiтин i тканин 

? 

Яку товщину мають тонкi зрiзи? 

+5-7 мкм 

-1-2 мкм 



-8-9 мкм 

-3-4 мкм 

? 

До якого типу барвникiв належить еозин? 

+кислих або анiонних барвникiв 

-основних або катiонних барвникiв 

-спецiальних барвникiв 

-нейтральних або полiхроматофiльних барвникiв 

? 

На чому базується фазовоконтрастна мiкроскопiя? 

+видозмiненнi фазових змiн свiтла 

-використаннi спецiального темнопольового конденсора 

-здатностi живих структур свiтитися 

-використаннi радiоактивних iзотопiв i помiчених ними з`єднань 

? 

Що використовують для покриття зрізу пiд час виготовлення постiйних гiстологiчних препаратiв? 

+бальзам 

-парафiн 

-формалiн 

-спирти рiзних концентрацiй 

? 

Якої концентрацiї спирти використовуються для зневоднення фiксованого матерiалу? 

+висхiдної 

-низхiдної 

-однакової 

-вiрної вiдповiдi немає 

? 

Що вивчає спецiальна гiстологiя? 

+розвиток органiв i систем 

-розвиток зародку 

-клiтину 

-тканини 

? 

Якi з перерахованих об`єктiв не дослiджуються вiтальним, суправiтальним i поствiтальним методом? 

+дослiдження клiтин i тканин in vivo 

-дослiдження мертвих зафiксованих об`єктiв 

-дослiдження напiвживих гiстологiчних об`єктiв 

-дослiдження живих клiтин iзольованих з органiзму 

? 

Вiтальний метод гiстологiчного дослiдження це? 

+дослiдження клiтин i тканин in vivo 

-дослiдження живих клiтин iзольованих з органiзму 

-дослiдження напiвживих клiтин i тканин 

-дослiдження мертвих зафiксованих об`єктiв 

? 

Поствiтальний метод гiстологiчного дослiдження це? 

+дослiдження мертвих фiксованих об`єктiв 

-дослiдження напiвживих гiстологiчних об`єктiв 

-дослiдження клiтин i тканин in vivo 

-дослiдження живих клiтин iзольованих з органiзму 

? 

Ультротонкi зрiзи з блокiв для електронної мiкроскопiї готують: 



+на ультромiкротомi 

-гострим скальпелем 

-за допомогою леза 

-на мiкротомi 

? 

До якого типу барвникiв належить метиленовий синiй? 

+нейтральних або полiхроматофiльних барвникiв 

-основних або катiонних барвникiв 

-спецiальних барвникiв 

-кислих або анiонних барвникiв 

? 

На чому базується люмiнiсцентна або флюорисцентна мiкроскопiя? 

+здатностi живих структур свiтитися 

-використаннi радiоактивних iзотопiв i помiчених ними з`єднань 

-використаннi спецiального темнопольового конденсатора 

-видозмiненнi фазових змiн свiтла 

? 

Для зневоднення фiксованого матерiалу використовують: 

+спирти висхiдної концентрацiї 

-бальзам 

-формалiн 

-ксилол 

? 

Що використовують на заключному етапi пiдготовки постiйних гiстологiчних препаратiв для 

наклеювання покривного скла? 

+бальзам 

-ксилол 

-формалiн 

-бензол 

? 

Що таке еозинофiлiя? 

+фарбування гiстоструктур кислими барвниками 

-змiна кольору основного барвника 

-фарбування гiстоструктур основними барвниками 

-фарбування гiстоструктур нейтральними барвниками 

? 

Ембрiологiя це? 

+наука про розвиток зародку 

-наука про розвиток органiв i систем 

-наука про тканини 

-наука про клiтину 

? 

Гематоксилiн вiдноситься до гiстологiчних барвникiв, який володiє? 

+катiонними або основними хiмiчними властивостями 

-анiонними або кислими хiмiчними властивостями 

-нейтральними або полiхроматофiльними властивостями 

-метахроматичними властивостями 

? 

Здатнiсть гiстологiчних структур змiнювати колiр основного барвника це? 

+метахромазiя 

-базофiлiя 

-нейтрофiлiя 



-еозинофiлiя 

? 

Iмуногiстохiмiчний метод гiстологiчного дослiдження оснований на: 

+на реакцiях антиген-антитiло 

-змiнi спектрiв поглинання клiтинними речовинами свiтлових промiнiв 

-аналiзi характеристики клiтин в суспензiї 

-використаннi радiоактивних iзотопiв i помiчених ними з`єднань 

? 

Для фiксацiї матерiалу використовують? 

+формалiн 

-спирти висхiдної концентрацiї 

-ксилол 

-бальзам 

? 

Роздiльна здатнiсть мiкроскопа - це? 

+мiнiмальна вiдстань мiж видимими 2 точками на препаратi 

-максимальна вiдстань мiж видимими 2 точками на препаратi 

-середня вiдстань мiж видимими 2 точками на препаратi 

-вiрної вiдповiдi немає 

? 

Базофiлiя- це? 

+фарбування гiстоструктур основними барвниками 

-фарбування гiстоструктур нейтральними барвниками 

-фарбування гiстоструктур кислими барвниками 

-змiна кольору основного барвника 

? 

На чому базується технiка крiоелектронної мiкроскопiї? 

+використаннi електронного пучка крiзь сiтку iз замороженою плiвкою 

-використаннi потоку електронiв 

-вiрної вiдповiдi немає 

-обидвi вiдповiдi вiрнi 

? 

У результатi чого залишаються треки або засвiченi дiлянки? 

+використання авторадiографiчного методу 

-темнопольової мiкроскопiї 

-iммунологiчного методу 

-цитоелектрофотометричного методу 

? 

Здатнiсть живих структур свiтитися за умовою поглинання промiнiв короткохвильової частини спектру 

або флюореснцiя називається? 

+первинна 

-вторинна 

-загальна 

-всi вiдповiдi вiрнi 

? 

Що виявляє гiстохiмiчний метод? 

+локалiзацiю тих або iнших хiмiчних речовин в рiзних структурних компонентах клiтини 

-розмiри i форму клiтин, їх життєздатнiсть 

-кiлькiсний вмiст рiзних речовин в клiтинi 

-вiрної вiдповiдi немає 

? 

Растрова мiкроскопiя або скануюча дає можливiсть отримати? 



+всi вiдповiдi вiрнi 

-трьохмiрне зображення 

-бiльшу глибину рiзкостi 

-широкий дiапазон змiни збiльшення (вiд 10 до 10000 разiв) 

? 

Гiстологiчнi барвники подiляються на? 

+всi вiдповiдi вiрнi 

-рослиннi 

-твариннi 

-синтетичнi 

? 

Що вивчає загальна гiстологiя? 

+тканини 

-клiтини 

-будову органiв i систем 

-розвиток зародку 

? 

Що собою являє гiалоплазма? 

+клiтинний матрикс 

-oрганела спецiального призначення 

-oрганела загального призначення 

-мембранна структура 

? 

Скiльки вiдсоткiв маси мембрани складають бiлки? 

+50% 

-20% 

-25% 

-10% 

? 

Який iз перерахованих контактiв Не iснує? 

+транспортний 

-iнвагiнацiйний 

-адгезивний 

-нексус 

? 

Якi структурнi компоненти не входять до складу кортикального шару цитоплазми? 

+карiолема 

-мiкрофiламенти 

-периферичний шар цитозоля 

-мiкротрубочки 

? 

Якi бiлки цiлком пронизують мембрану? 

+власне iнтегральнi 

-периферичнi 

-напiвiнтегральнi 

 

? 

Що таке екскрецiя? 

+видалення шкiдливих продуктiв метаболiзму 

-видалення клiтиною продуктiв її синтетичної дiяльностi 

-видалення за межi клiтини окремих її структурних компонентiв 

-видалення з клiтини речовин, якi не змiнюють своєї хiмiчної структури 



? 

Якi основнi особливостi структурної органiзацiї цитолеми? 

+бiмолекулярний шар лiпiдiв, який мiстить бiлки 

-два шари бiлкiв, мiж ними шар лiпiдiв 

-бiлки розмiщенi в мономолекурярному шарi лiпiдiв 

-бiлки, зв`язанi з полiсахаридами та лiпiдами 

? 

Якi основнi хiмiчнi компоненти мембрани клiтин? 

+фосфолiпiди, полiсахариди, холестерин, бiлки 

-кислоти, бiлки, полiсахариди 

-фосфолiпiди, кислоти, холестерин 

-бiлки, фосфолiпiди, глiколiпiди, кислоти 

? 

Який розмiр клiтин переважає в органiзмi людини? 

+вiд 5 до 100 мкм 

-вiд 5 до 50 мм 

-вiд 10 до 50 мм 

-вiд 100 до 500 мкм 

? 

Який хiмiчний склад лiпiдiв в мембранi? 

+фосфолiпiди, сфiнголiпiди, холестерин 

-сфiнголiпiди, холестерин, бiлки 

-фосфолiпiди, холестерин, бiлки 

-фосфолiпiди, бiлки, холестерин 

? 

Якi речовини Не можуть дифундувати крiзь мембрану? 

+малi зарядженi молекули 

-малi незарядженi молекули 

-малi неполярнi молекули, якi легко розчиняються в лiпiдах 

-великi неполярнi речовини 

? 

3 чого складаються молекули лiпiдного шару? 

+гiдрофiльної головки i гiдрофобного хвоста 

-гiдрофiльного хвоста i гiдрофiльної головки 

-лiпофiльної головки i лiпофобного хвоста 

-лiпофiльного хвоста i лiпофобної головки 

? 

Що таке секрецiя? 

+видалення клiтиною продуктiв її синтетичної дiяльностi 

-видалення шкiдливих продуктiв метаболiзму 

-видалення за межi клiтини окремих її структурних компонентiв 

-видалення з клiтини речовин, якi не змiнюють своєї хiмiчної структури 

? 

Що таке синапс? 

+контакт мiж нервовими клiтинами 

-виведення речовин iз клiтини 

-пальцевидний контакт 

-щiлинний контакт 

? 

Якi функцiї Не виконує плазмолема? 

+синтетичну 

-участь в ендо- i екзоцитозi 



-бар`єрну 

-рецепторну 

? 

Яка товщина клiтинної мембрани? 

+9-10 нм 

-9-10 км 

-5-100 мкм 

-5-100мм 

? 

Якi сполуки пронизують бiлiпiдний шар мембрани? 

+бiлки 

-вуглеводи 

-кислоти 

-ензими 

? 

Для яких речовин бiлiпiдний шар є бар`єром? 

+водорозчинних 

-водонерозчиненних 

-жиронерозчиненних 

-жиророзчиненних 

? 

3а допомогою яких речовин здiйснюється активний транспорт? 

+бiлкiв-ферментiв 

-iнтегральних бiлкiв 

-напiвiнтегральних бiлкiв 

-фосфолiпiдiв 

? 

Що таке простий мiжклiтинний контакт? 

+зближення плазмолем сусiднiх клiтин, взаємодiя шарiв їх глiкокалiксiв 

-за рахунок iнвагiнацiї мембрани однiєї клiтини в iншу 

-за допомогою iнтегральних бiлкiв, розташованих в мембранах сусiднiх клiтин 

-за допомогою каналiв коннексона обох клiтин 

? 

Що таке фагоцитоз? 

+захват клiтиною щiльних частинок 

-захват клiтиною розчиненних речовин 

-утилiзацiя кисню в клiтинi 

-видалення за межi клiтини деяких компонентiв 

? 

Яка товщина лiпiдного шару в мембранi? 

+4-5 нм 

-5-10нм 

-5-100мкм 

-2-9мкм 

? 

Що забезпечує холестерин, який входить до складу полярних лiпiдiв мембрани? 

+жорсткiсть мембрани 

-рецепторну функцiю 

-вибiркову проникливiсть 

-плиннiсть мембрани 

? 

Що таке iнвагiнацiйний мiжклiтинний контакт? 



+за рахунок iнвагiнацiї мембрани однiєї клiтини в iншу 

-взаємодiя шарiв глiкокалiксу сусiднiх клiтин 

-за допомогою iнтегральних бiлкiв 

-за допомогою каналiв коннексона 

? 

Яке твердження Не є вiрним стосовно глiкокалiкса? 

+мiстить бiлки iонних каналiв 

-утворений олiгосахаридами 

-забезпечу є пристiнкове травлення 

-бере участь у клiтиннiй адгезiї i клiтинному впiзнаваннi 

? 

Якi бiлки частково зануренi в лiпiдний бiшар? 

+напiвiнтегральнi 

-периферичнi. 

-трансмембраннi 

-власне iнтегральнi 

? 

Що таке клазматоз? 

+видалення за межi клiтини окремих її структурних компонентiв 

-видалення шкiдливих продуктiв метаболiзму 

-видалення клiтиною продуктiв її синтетичної дiяльностi 

-видалення з клiтини речовин, якi не змiнюють своєї хiмiчної структури 

? 

Що таке рекрецiя? 

+видалення з клiтини речовин, якi не змiнюють своєї хiмiчної структури 

-видалення шкiдливих продуктiв метаболiзму 

-видалення клiтиною продуктiв її синтетичної дiяльностi 

-видалення за межi клiтини окремих її структурних компонентiв 

? 

Що таке секрецiя за мерокриновим типом? 

+виведення речовин  без порушення цiлiсностi  бiомембран 

-секрет  видiляється з вiдривом апiкальної частини клiтини 

-видалення структурних компонентiв клiтини 

-видалення шкiдливих продуктiв метаболiзму 

? 

Що Не є властивостями бiлiпiдного шару? 

+жорсткiсть молекул лiпiдiв 

-рухомiсть молекул лiпiдiв 

-плиннiсть 

-бiлiпiдний шар асиметричний 

? 

Що прилягає до цитолеми з боку цитоплазми клiтини? 

+кортикальний шар цитоплазми 

-ендоплазматична сiтка 

-карiолема 

-мiтохондрiї 

? 

IнтегральнI мембраннi бiлки не взаємодiють з: 

+мiкротрубочками 

-елементами цитоскелета 

-компонентами позаклiтинного матрикса 

-молекулами в мембранi сусiдньої клiтини 



? 

Якi бiлки повнiстю зануренi в лiпiдний бiшар? 

+власне iнтегральнi 

-периферичнi 

-напiвiнтегральнi 

 

? 

Якi бiлки знаходяться поза бiмолекулярним шаром лiпiдiв? 

+периферичнi 

-напiвiнтегральнi 

-трансмембраннi 

-власне iнтегральнi 

? 

Що таке пiноцитоз? 

+захват клiтиною рiдини та розчинних речовин 

-захват клiтиною щiльних часточок 

-утворення мiкротрубочок 

-утилiзацiя кисню в клiтинi 

? 

Якi мiжклiннi контакти Не iснують? 

+iнтегральнi 

-адгезивнi 

-iзолюючi 

-комунiкацiйнi 

? 

Що таке ендоцитоз? 

+транспорт макромолекул у клiтину 

-транспорт макромолекул поза межi клiтини 

-транспорт макромолекул за допомогою Na+ К+насосу 

-мiжклiтинний контакт 

? 

Що НE вiдноситься до органел загального призначення? 

+джгутики 

-рибосоми 

-клiтинний центр 

-мiтохондрiї 

? 

Якi структурнi елементи клiтини є фагосомами? 

+лiзосоми, якi мiстять фагоцитований матерiал 

-пухирцi комплексу Гольджi 

-краплинки секрету 

-пiноцитознi пухирцi 

? 

Яка функцiя вторинних лiзосом? 

+внутрiшньоклiтинне перетравлення бiологiчних субстратiв 

-ендоцитоз 

-екзоцитоз 

-внутрiшньоклiтинний транспорт бiологiчних субстратiв 

? 

Якi ферменти знаходяться в пероксисомах? 

+оксидаза, каталаза 

-лужна та кисла фосфатази 



-лiпаза, каталаза 

-мальтаза, оксидаза 

? 

Збiльшення числа мiтохондрiй вiдбувається за рахунок: 

+дiлення перетяжкою, фрагментацiї мiтохондрiй 

-синтезу їх компонентiв на гр ЕПС, самозбiрцi в цитоплазмi 

-синтезу їх компонентiв на агранулярнiй ЕПС, самозбiрцi в цитоплазмi 

-синтезу їх компонентiв в комплексi Гольджi, самозбiрцi в цитоплазмi 

 

? 

Де утворюються попередники рибосом? 

+в ядерцi 

-в мiтохондрiях 

-в лiзосомах 

-в карiоплазмi 

? 

Функцiя комплексу Гольджi 

+синтез полiсахаридiв 

-детоксикацiя за допомогою оксидаз 

-синтез рибофоринiв 

-контроль рiвня Са++ в цитозолi 

? 

Якi структури клiтини синтезують бiлки, якi повиннi бути виведенi iз клiтини? 

+полiрибосоми гранулярної ЕПС 

-вiльнi цитоплазматичнi рибосоми 

-мiтохондрiальнi рибосоми 

-вiльнi полiрибосоми 

? 

Яка функцiя НЕ характерна комплексу Гольджi? 

+синтез стероїдних гормонiв 

-глiкозування бiлкiв 

-упаковка секреторного продукту 

-реутилiзацiя мембран секреторних гранул пiсля екзоцитозу 

? 

Якi органели з названих НЕ мають мембранної будови? 

+рибосоми 

-ендоплазматична сiтка 

-мiтохондрiї 

-лiзосоми 

? 

Маркерним ферментом для первинної лiзосоми є: 

+кисла фосфатаза 

-лужна фосфатаза 

-гiлуронiдаза 

-каталаза 

? 

Якi органели мiстять гiдролiтичнi ферменти? 

+лiзосоми 

-мiтохондрiї 

-комплекс Гольджi 

-мiкротрубочки 

? 



Якi структури розташованi в матриксi мiтохондрiї? 

+нитки ДНК, мiтохондрiальнi рибосоми 

-мiтохондрiальнi рибосоми, вакуолi 

-перексисоми, нитки ДНК 

-мiтохондрiальнi рибосоми, фагосоми 

? 

Яка структурна органiзацiя рибосом? 

+структура з двох субодиниць, утворених РНП 

-структура з однiєї субодиницi, утворена РНП 

-структура з трьох субодиниць, утворених РНП 

-структура з двох субодиниць, утворених ДНП 

? 

Яка речовина є основним нагромаджувачем енергiї в клiтинi? 

+макроергiчнi зв`язки АТФ 

-макроергiчнi зв`язки АДФ 

-макроергiчнi зв`язки ДНК 

-макроергiчнi зв`язки РНК 

? 

Диктiосома комплексу складається iз: 

+5-10 плоских цистерн, везикул 

-10-20 плоских цистерн, везикул 

-мембранних пухирцiв i пластинок мембранних канальцiв, трубок, вакуолей 

? 

Якi структури можна виявити в електронному мiкроскопi, вивчаючи гранулярну ЕПС? 

-мембраннi трубочки, канальцi, вакуолi 

мембраннi цистерни, на яких розташованi рибосоми  мембраннi трубочки, канальцi, вакуолi 

-мембраннi мiшки, цистерни, трубочки 

-10-15 плоских мембранних цистерн, везикули 

? 

Виберiть правильну вiдповiдь, яка характеризує внутрiшню мiтохондрiальну мембрану в рiзних 

клiтинах? 

+утворює плоскi гребенi, кристи, трубочки, везикули 

-має рiвнi контури, замкнута 

-утворює плоскi гребенi, кристи, тубули 

-утворює кристи, везикули 

? 

Якi органели з перерахованих НE вiдносяться до спецiальних? 

+рибосоми 

-мiкроворсинки 

-вiйки 

-мiофiбрили 

? 

Мембраннi пухирцi, якi мiстять гiдролази, це? 

+первиннi лiзосоми 

-вториннi лiзосоми 

-ендосоми 

-секреторнi гранули 

? 

Якi функцiї виконує пероксисома? 

+окислення D-амiнокислот, руйнування пероксиду водню 

-окислення L-амiнокислот, руйнування АТФ 

-окислення бiлкiв та полiсахаридiв 



-окислення жирiв, руйнування АТФ 

? 

Що НE є структурним компонентом пероксисоми? 

+ампулярнi розширення 

-одношарова мембрана 

-гранулярний матрикс 

-кристалоїд 

? 

В яких органелах клiтини здiйснюється окислювальне фосфорилювання АДФ? 

+в мiтохондрiях 

-в пероксисомах 

-в мiзосомах 

-в фагосомах 

? 

В яких структурних елементах мiтохондрiї здiйснюється окислення органiчних субстратiв? 

+в матриксi 

-на кристах 

-на зовнiшнiй мембранi 

-на внутрiшнiй мембранi 

? 

Який бiлок утворює зовнiшню оболонку облямованих пухирцiв в процесi рецепторного ендоцитозу? 

+клатрин 

-кератин 

-коннексин 

-кальретикулiн 

? 

В яких структурах мiтохондрiї вiдбувається бiлковий синтез? 

+у матриксi 

-на внутрiшнiй мембранi 

-на зовнiшнiй мембранi 

-на кристах мембрани 

? 

Якi структурнi компоненти будують гр. ЕПС? 

+плоскi мембраннi цистерни, рибосоми 

-мембраннi трубки, канальнi 

-дрiбнi мембраннi вакуолi, рибосоми 

-плоскi мембраннi мiшечки i трубки 

? 

Якi функцiї виконує гр. ЕПС? 

+синтез бiлкiв мембрани, синтез експортних та лiзосомальних бiлкiв 

-синтез експортних та лiзосомальних бiлкiв 

-синтез вуглеводiв, експортних бiлкiв 

-синтез бiлкiв для потреб клiтини 

? 

Яке функцiональне значення первинних лiзосом? 

+депо гiдролiтичних ферментiв 

-екзоцитоз 

-ендоцитоз 

-утворення включень клiтини 

? 

Де остаточно формуються первиннi лiзосоми? 

+апарат Гольджi 



-гранулярна ЕПС 

-митохондриї 

-гладка ЕПС 

? 

Яке значення аутофагоцитозу? 

+перетравлення внутрiшньоклiтинних структур 

-перетравлення частинок, якi потрапили у клiтину шляхом пiноцитозу 

-перетравлення частинок, якi потрапили у клiтину шляхом фагоцитозу 

-захоплення i перетравлення однiєю клiтиною другої 

? 

Як утворюються пероксисоми? 

+вiдшнуровуються вiд комплекса Гольджi 

-вiдшнуровуються вiд канальцiв ендоплазматичної сiтки 

-вiдшнуровуються вiд цитолеми 

-вiдшнуровуються вiд лiзосом 

? 

Маркерним ферментом для пероксисом є? 

+каталаза 

-кисла фосфатаза 

-лужна фосфатаза 

-гiалуронiдаза 

? 

В якому структурному компонентi мiтохондрiй вiдбувається процес фосфорилювання АДФ? 

+на внутрiшнiй мембранi 

-в матриксi 

-на рибосомах 

-на субмiтохондрiальних часточках 

? 

Що НE вiдноситься до функцiй комплекса Гольджi? 

+реутилiзацiя мембран секреторних гранул пiсля екзоцитозу 

-глюкозування бiлкiв 

-сортування бiлкiв по рiзним транспортним пухирцям 

-упаковка секреторного продукту 

? 

Якi структурнi елементи клiтини НE забезпечують синтез бiлка? 

+незерниста ЕПС 

-ядро 

-зерниста ЕПС 

-полiрибосоми 

? 

Що мiститься в залишковому тiльцi? 

+неперетравленi продукти 

-гiдролази 

-гiдролази, субстрат 

-цитоплазматичнi структури 

? 

Що мiстить матрикс мiтохондрiй? 

+ДНК, РНК, бiлки 

-АТФ-синтетаза, АДФ, бiлки 

-ДНК, АДФ 

-РНК, ДНК, АТФ-синтетаза 

? 



Який процес зумовлює утворення вторинної лiзосоми? 

+злиття первинної лiзосоми з фагосомою 

-злиття первинної лiзосоми з пероксисомою 

-злиття первинної, лiзосоми з канальцями ендоплазматичної сiтки 

-злиття первинної лiзосоми з везикулами комплексу Гольджi 

? 

Яке значення гетерофагоцитозу? 

+перетравлення частинок, якi потрапили у клiтину шляхом ендоцитозу 

-перетравлення надлишкових продуктiв синтезу 

-перетравлення у вторинних лiзосомах елементiв гiалоплазми 

-перетравлення у вторинних лiзосомах пошкоджених органiв 

? 

Що таке залишкове тiльце? 

+вторинна лiзосома з неперетравленими бiологiчними субстратами 

-вторинна лiзосома 

-первинна лiзосома з невеликою кiлькiстю ферментiв 

-фагосома з невеликою кiлькiстю ферментiв 

? 

Яка будова пероксисом? 

+кулястi тiльця з ущiльненням в центрi, обмеженi мембраною 

-кулястi тiльця з гомогенним матриксом 

-багатограннi тiльця, обмеженi мембраною 

-трубочки, якi обмеженi мембраною 

? 

Якi структурнi основи органiзацiї полiрибосом? 

+велика кiлькiсть рибосом, об`єднаних однiєю молекулою i-РНК 

-велика кiлькiсть рибосом, об`єднаних однiєю молекулою т-РНК 

-велика кiлькiсть рибосом, об`єднаних однiєю молекулою р-РНК 

-велика кiлькiсть рибосом, об`єднаних однiєю молекулою м-РНК 

? 

Яка локалiзацiя рибосом у клiтинi? 

+у гiалоплазмi i на мембранах ЕПС 

-у гiалоплазмi i в комплексi Гольджi 

-у гiалоплазмi i на цитолемi 

-у гiалоплазмi i на лiзосомах 

? 

Яку функцiю виконують рибосоми в клiтинах? 

+синтез бiлкiв 

-синтез вуглiводiв 

-синтез жирiв 

-синтез РНК 

? 

Де синтезуються бiлки, призначенi для виведення з клiтини? 

+на полiрибосомах гранулярної ЕПС 

-на вiльних цитоплазматичних рибосомах 

-на мiтохондрiальних рибосомах 

-на вiльних полiрибосомах 

? 

Якi структури розташованi на поверхнi крист мiтохондрIй? 

+субмiтохондрiальнi часточки, що мiстять фермент АТФ-синтезу 

-глiкокалiкс 

-субмiтохондрiальнi часточки, що мiстять фермент РНК-азу 



-субмiтохондрiальнi часточки, що мiстять фермент ДНК-азу 

? 

Якi з названих структур НE вiдносяться до вакуолярної системи клiтини? 

+рибосоми 

-лiзосоми 

-ендоплазматична сiтка 

-облямованi пухирцi 

? 

Яка ультраструктура центрiолi? 

+цилiндр з 9 триплетiв мiкротрубочок, оточений сателiтами 

-цилiндр з 9 дуплетiв мiкротрубочок, оточений сателiтами 

-цилiндр з 8 мiкротрубочок, оточений сателiтами 

-цилiндр з 9 мiкротрубочок, оточений сателiтами 

? 

Дiаметр мiкротрубочок складає? 

+25 нм 

-10-15 нм 

-5 нм 

-30-40 нм 

? 

Якi функцiї виконує цитоцентр в клiтинi, що не дiлиться? 

+утворює базальнi тiльця вiйок i джгутикiв, збiрка мiкротрубочок 

-секреторну, збiрка мiкротрубочок 

-транспортну, збiрка мiкротрубочок 

-секреторну, транспортну 

? 

Дiаметр мiкрофiламентiв складає? 

+5 нм 

-10-15 нм 

-25 нм 

-30 - 40 нм 

? 

З яких структурних компонентiв складається центросома? 

+двох центрiолей 

-мiкротрубочок i мiкрофiламентiв 

-двох диплосом 

-однiєї центрiолi 

? 

Яке значення сателiтiв в цитоцентрi? 

+центри збiрки мiкротрубочок 

-центри збирання мiофiбрил 

-центри колагенових волокон 

-центри еластичних волокон 

? 

Що НE характерно для мiкрофiламентiв? 

+забезпечують рухомiсть нем`язових клiтин 

-утворюють скупчення на периферiї клiтин 

-складаються з двох ниток F-актину 

-забезпечують рухомiсть хромосом 

? 

Якi структурнi елементи клiтини з перерахованих приймають активну участь у виконаннi 

внутрiшньоклiтинного транспорту? 



+мiкротрубочки 

-ендоплазматична сiтка 

-мiкрофiламенти 

-лiзосоми 

? 

Яку функцiю виконує цитоцентр в клiтинi, яка дiлиться? 

+утворює ахроматинове веретено 

-забезпечує цитотомiю 

-руйнує карiолему 

-спiралiзує хромосоми 

? 

Якi органели забезпечують полiмеризацiю мiкротрубочок? 

+цитоцентр 

-комплекс Гольджi 

-ендоплазматична сiтка 

-пероксисоми 

? 

Що НE характерно для мiкрофiламентiв? 

+забезпечують рухомiсть нем`язових клiтин 

-утворюють скупчення на периферiї клiтин 

-складаються з двох ниток Р-актину 

-забезпечують рухомiсть хромосом 

? 

Якi структурнi елементи клiтини найбiльш активно приймають участь у її скороченнi? 

+скоротливi мiкрофiламенти 

-мiкротрубочки 

-ендоплазматична сiтка 

-промiжнi мiкрофiламенти 

? 

Що НE характерно для мiкротрубочок? 

+складаються з мiкрофiбрил 

-пiдтримують форму клiтини 

-взаємодiють з кiнезином 

-забезпечують рухомiсть джгутикiв та вiйок 

? 

До цитоскелету НE вiдносяться: 

+цитозоль 

-кортикальний шар плазмолеми 

-мiкротрубочки 

-промiжнi фiламенти 

? 

Функцiї цитоскелету: 

+визначає форму клiтини, її структурованiсть, вiдповiдає за руховi реакцiї 

-розмежовує внутрiшнiй вмiст клiтини вiд її мiкрооточення 

-транспорт метаболiтiв, примембранний метаболiзм 

-утворення мiжклiтинних контактiв рiзного ступеня складностi 

? 

Який iз перелiчених компонентiв НE належить до системи фiламентiв за класифiкацiєю: 

+десмосоми та напiвдесмосоми 

-тонкi нитки-мiкрофiламенти 

-мiкротрубочки 

-промiжнi фiламенти 



? 

За допомогою якого гiстологiчного метода мiкроскопiї можна вивчити розташування компонентiв 

опорно-рухового апарату? 

+авторадiографiчний 

-метод фазового контрасту 

-гiстологiчного аналiзу 

-iмунофлуоресцентної мiкроскопiї 

? 

Що НE входить до функцiй мiкрофiламентiв? 

+входять до складу мiжклiтинних контактiв 

-забезпечення внутрiшньоклiтинного транспорту 

-утворення каркаса для мiкроворсинок 

-ендо- та екзоцитоз 

? 

Мiкрофiламенти -це: 

+тонкi бiлковi нитки, якi виконують роль цитоскелета 

-найбiльш крупнi компоненти цитоскелета цилiндричної форми 

-мiцнi i стiйкi у хiмiчному вiдношеннi бiлковi нитки у виглядi трьохмiрних сiток 

-тонкi вирости клiтини, якi покритi плазматичною мембраною 

? 

Що входить до функцiй промiжних фiламентiв: 

+пiдтримання форми вiдросткiв нейронiв 

-формування скорочувальної перетинки при цитотомiї 

-забезпечення рухiв вiйок 

-частина в органiзацiї структури мiжклiтинних контактiв 

? 

Що НE вiдноситься до систем розташування мiкротрубочок: 

+тонофiламенти, якi локалiзуються в епiтелiї 

-система окремих елементiв, якi формують сiтку 

-система пучкiв, в яких вони зв`язанi поперечними перетинками 

-дуплети в аксонемi вiйок i джгутикiв i триплети в центрiолях 

? 

Аксонема - це структура, яка складається в основному iз: 

+мiкротрубочок 

-промiжних фiламентiв 

-мiкрофiламентiв 

-включень 

? 

Що є основою вiйки? 

+аксонема 

-напiвдесмосома 

-центросома 

-базальне тiльце 

? 

Мiкроворсинки за визначенням - це : 

+пальцеподiбний вирiст цитоплазми, який покритий плазмолемою 

-тонкi вирости клiтини, якi покритi плазматичною мембраною 

-структурованi скупчення речовин в клiтинi 

-видозмiненi довгi мiкроворсинки 

? 

Стереоцилiї - це: 

+видозмiненi довгi мiкроворсинки 



-тонкi вирости клiтини 

-структурованi скупчення речовин в клiтинi 

-пальцеподiбнi вирости цитоплазми 

? 

Пiгментом старiння називають: 

+лiпофусцин 

-меланiн 

-гемоглобулiн 

-бiлiрубiн 

? 

Що НE входить до класифiкацiї включень: 

+глiальнi 

-трофiчнi 

-секреторнi та екскреторнi 

-пiгментнi 

? 

Якi двi групи належать до пiгментних включень: 

+екзогеннi та ендогеннi 

-фагоцитознi та пiноцитознi 

-ендоцитознi та екзоцитознi 

-секреторнi та екскреторнi 

? 

Що входить до функцiй мiкрофiламентiв: 

+забезпечення скорочення м`язових клiтин при взаємодiї з мiозином 

-пiдтримання форми i полярностi клiтини 

-забезпечення рухiв вiйок, хромосом в мiтозi 

-утворення основи iнших органел 

? 

Промiжнi фiламенти - це: 

+мiцнi i стiйкi у хiмiчному вiдношеннi бiлковi нитки у виглядi трьохмiрних сiток 

-крупнi компоненти цитоскелета, цилiндричної форми 

-тонкi бiлковi нитки, якi виконують роль цитоскелета 

-тонкi вирости клiтини, якi покритi плазматичною мембраною 

? 

Що НE вiдноситься до функцiй промiжних фiламентiв: 

+утворення основи iнших органел 

-структурна, опорна функцiї та забезпечення розподiлу органел 

-участь в утвореннi рогового шару в епiтелiї шкiри 

-зв`язування мiж собою пошкоджених органел для внутрiшньоклiтинного перетравлення 

? 

Що НE вiдноситься до функцiй мiкротрубочок: 

+фiксацiя мiофiбрил в м`язовiй тканині i прикрiплення їх до плазмолеми 

-транспорт органел, пухирцiв i iнших структур 

-забезпечення внутрiшньоклiтинного транспорту 

-пiдтримання форми вiдросткiв нейронiв 

? 

Вiйки за визначенням - це: 

+тонкi вирости клiтини, якi покритi плазматичною мембраною 

-структурованi скупчення речовин в клiтинi 

-видозмiненi довгi мiкроворсинки 

? 

До складу аксонеми входять: 



+9 пар периферiйних дуплетiв i 1 центральний дуплет 

-9 пар триплетiв мiкротрубочок 

-9 пар периферiйних дуплетiв i 9 пар триплетiв 

-9 пар центральних дуплетiв i 9 пар мiкротрубочок 

? 

Вiйки утворюються з: 

+двох центрiолей та мiкротрубочок 

-рибосом i мiкрофiламентiв 

-мiтохондрiй та промiжних фiламентiв 

-центросоми та включень 

? 

Включення переважно локалiзуються у: 

+цитоплазмi 

-ядерцi 

-мембраннi клiтини 

-мiтохондрiях 

? 

Мiкроворсинки утворенi: 

+40 актиновими фiламентами 

-центрiолями та мiкротрубочками 

-9 парами дуплетiв 

-9 триплетами мiкротрубочками 

? 

Локалiзацiя мiкроворсинок: 

+епiтелiй тонкої кишки 

-матковi труби 

-орган слуху 

-дихальнi шляхи 

? 

Що НE належить до класiв промiжних фiламентiв? 

+дуплети в аксонемах i триплети в центрiолях 

-кератиновi тонофiламенти 

-десмiновi та вiментиновi 

-нейрофiламенти та ламiни карiоскелета 

? 

Мiкротрубочки - це: 

+найбiльш крупнi компоненти цитоскелета, цилiндричної форми 

-мiцнi i стiйкi у хiмiчному вiдношеннi бiлковi нитки у виглядi трьохмiрних сiток 

-тонкi бiлковi нитки, якi виконують роль цитоскелета 

-тонкi вирости клiтини, якi покритi плазматичною мембраною 

? 

Що НE входить до функцiй мiкротрубочок? 

+формування скорочувальної перетинки при цитотомiї 

-утворення основи iнших органел 

-забезпечення рухiв вiйок та хромосом в мiтозi 

-пiдтримання форми i полярностi клiтин, розподiлу її компонентiв 

? 

У базальному тiльцi по колу розташовано: 

+9 пар триплетiв мiкротрубочок 

-9 пар периферiйних i центральних дуплетiв 

-9 пар периферiйних дуплетiв i 9 пар триплетiв 

-9 пар центральних дуплетiв i 9 пар мiкротрубочок 



? 

Що НE є компонентом утворення вiйок? 

+стереоцилiї 

-проксимальнi центрiолi 

-дистальнi центрiолi 

-мiкротрубочки 

? 

Що вiдноситься до функцiї вiйок? 

+здiйснення координованих коливальних рухiв 

-внутрiшньоклiтинний транспорт 

-забезпечення багатократного збiльшення площi поверхнi клiтини 

-тонка вибiркова чутливiсть до електричних iмпульсiв 

? 

Локалiзацiя вiйок в органiзмi: 

+дихальнi шляхи 

-орган слуху 

-нирковi канальцi 

-епiтелiй тонкої кишки 

? 

До функцiй мiкроворсинок належить: 

+забезпечення багатократного збiльшення площi поверхнi клiтини 

-здiйснення координованих коливальних рухiв 

-внутрiшньоклiтинний транспорт 

-перетворення електричних сигналiв та передача їх у мозок 

? 

До функцiй стереоцилiй належить: 

+сприйняття звукiв певної частоти 

-збiльшення площi поверхнi клiтини 

-здiйснення координованих коливальних рухiв 

-внутрiшньоклiтинний транспорт 

? 

Локалiзацiя стереоцилiй: 

+орган слуху 

-сiм`явиноснi канали 

-нирковi канальця 

-дихальнi шляхи 

? 

Ядро на латинi: 

+nucleus 

-cellula 

-plasmolemma 

-cytoplasma 

? 

Енуклiацiя - це 

+видалення ядра 

-специфiчний стан ядра 

-життєвий цикл ядра 

-подiл ядра 

? 

Iндекс Гертвiга це: 

+спiввiдношення мiж об`ємом ядра i цитоплазми 

-спiввiдношення мiж об`ємом ядра i ядерця 



-спiввiдношення мiж об`ємом ядерця i цитоплазми 

? 

Ядерна оболонка виконує такi функцiї: 

+бар`єрну та регуляцiю транспорту макромолекул 

-збереження та реалiзацiя спадкової iнформацiї 

-утворення та нагромадження необхiдної для клiтини енергiї 

-сприйняття вiд мiкрооточення хiмiчних сигналiв 

? 

Хроматин за визначенням це: 

+похiдна хромосом, що мiстить так званi ядерцевi органiзатори 

-у поєднаннi iз цитоплазмою єдина iнтегрована система 

-структура, яка вiдокремлює вмiст ядра вiд цитоплазми 

? 

Карiоплазма за визначенням - це: 

+рiдка частина ядра, в якiй мiстяться ядернi структури 

-похiдна хромосом, що мiстить ядерцевi органели 

-це основна структура iнтерфазного ядра 

-єдина з ядром iнтегрована система, яка знаходиться у станi рiвноваги 

? 

Яка структура iнтерфазного ядра, добре забарвлюється? 

+гетерохроматин 

-хромосоми 

-карiоплазма 

-еухроматин 

? 

Яка клiтинна структура має подвоєну мембрану? 

+нуклеолема 

-лiзосоми 

-рибосоми 

-мiкротрубочки 

? 

Якi функцiї виконує ядро? 

+збереження та реалiзацiя генетичної iнформацiї 

-транспорт метаболiтiв, примембранний метаболiзм 

-сприйняття вiд мiкрооточення хiмiчних сигналiв 

-утворення необхiдної енергiї та нагромадження її у складi АТФ г 

? 

Якi клiтини людського органiзму НЕ мiстять ядра? 

+еритроцити 

-клiтини печiнки 

-клiтини шлунка 

-остеокласти 

? 

Карiолiзис - це: 

+розчинення ядра 

-ущiльнення ядра 

-збiльшення розмiрiв ядра 

-розпад ядра 

? 

Вкажить локалiзацiю перинуклеарного простору. 

+мiж зовнiшньою та внутрiшньою мембранами ядра 

-мiж ядром i ядерцем 



-мiж ядром i цитоплазмою 

-мiж цитоплазмою та клiтинними органелами 

? 

Який iз названих видiв хроматину є функцiонально активним? 

+еухроматин 

-структурний 

-гетерохроматин 

-факультативний 

? 

Який розмiр має ядро? 

+вiд 3-4 до 40 мкм 

-1-5 мкм 

-20-60 нм 

-7-8 нм 

? 

Якими барвниками добре фарбується ядерце? 

+основними 

-кислими 

-нейтральними 

-специфiчними 

? 

Яку функцiю виконує ядерце? 

+утворення рибосом 

-збереження енергiї 

-синтез лiпiдiв 

-клiтинне травлення 

? 

Нуклеосома -це: 

+структурна одиниця хроматину 

-хромосома 

-гранулярний компонент 

-ядерця ядерна пора 

? 

Що таке тiльця Барра? 

+статевий хроматин 

-структурний хроматин 

-еухроматин 

-факультативний хроматин 

? 

Процес лайонiзацiї -це: 

+перехiд X- хромосоми у стан гетерохроматину 

-унiверсальний спосiб розмноження клiтин або непрямий подiл 

-утворення клiтин зi збiльшеним вмiстом ДНК 

-активний генетично контрольований процес, який iндукується особливими кiлерними генами 

? 

Якими гiстологiчними барвниками фарбується хроматин? 

+основними 

-кислими 

-специфiчними 

-нейтральними 

? 

Нуклеосома складається iз фрагмента подвiйної спiралi ДНК, у якiй мiститься: 



+146 пар основ 

-100 пар основ 

-150 пар основ 

-164 пар основ 

? 

Дайте визначення ядерцю? 

+похiдна хромосом, що мiстить ядерцевi органiзатори 

-єдина iз цитоплазмою iнтегрована система, яка знаходиться у станi рiвноваги 

-структура, яка зумовлює специфiчний хроматиновиймалюнок клiтини 

-структура, яка вiдокремлює вмiст ядра вiд цитоплазми 

? 

Що НЕ входить до складу iнтерфазного ядра? 

+центросома 

-ядерна оболонка 

-карiоплазма 

-ядерце, хроматин 

? 

Карiорексис - це: 

+розпад ядра на фрагменти 

-розчинення ядра 

-збiльшення розмiрiв ядра 

-ущiльнення ядра 

? 

Яке структурне утворення входить до складу ядерної оболонки? 

+пори 

-кристи 

-мiкроворсинки 

-нексуси 

? 

Карiотип людини характеризує наявнiсть: 

+23 пар хромосом, серед яких 22 пари аутосом i 1 пара статевих хромосом 

-46 пар хромосом, серед яких 44 пари аутосом i 2 пари статевих хромосом 

-20 пар хромосом, серед яких 19 пар аутосом i 1 пара статевих хромосом 

-34 пари хромосом, серед яких 33 пари аутосом i 2 пари статевих хромосом 

? 

Якими ознаками характеризується гетерохроматин? 

+добре забарвлюється, вiдповiдає конденсованим дiлянкам хромосом 

-функцiонально активний 

-невидимий 

-вiдповiдає деконденсованим дiлянкам хромосом, не забарвлюється 

? 

З яких структурних елементiв складається ядро? 

+хромосом, ядерця, ядерного матрикса, карiолеми 

-хромосом, хроматину, ядерного матрикса, карiотеки 

-хромосом, хроматину, ядерця, карiотеки 

-хромосом, хроматину, ядерця, карiоплазми 

? 

Яке з тверджень НEвiрне? 

+хроматин не є структурним аналогом хромосом 

-хроматин є структурним аналогом хромосом 

-хроматин складається з ДНК, бiлка та РНК, в спiввiдношеннi 1:1, 3:0,2 

-в основi хроматина лежить комплекс ДНК з негiстоновими бiлками 



? 

Яка функцiя ядерця? 

+синтез р- РНК, утворення попередникiв рибосом 

-синтез i- РНК 

-синтез т- РНК 

-синтез ДНК 

? 

Яка з названих функцiй НE характерна для ядра? 

+трансляцiя 

-транскрипцiя 

-редуплiкацiя ДНК 

-утворення рибосом 

? 

Яке значення ядра в життєдiяльностi клiтини? 

+центр управлiння внутрiшньоклiтинним метаболiзмом 

-носiй спадкової iнформацiї i центр накопичення енергiї 

-мiсце утворення лiзосом 

-мiсце утворення цитомембран 

? 

Якi структурнi компоненти утворюють поровий комплекс карiотеки? 

+глобулярнi i фiбрилярнi бiлковi структури 

-дiлянки злиття зовнiшньої та внутрiшньої мембрани карiолеми 

-глобулярнi i фiбрилярнi лiпiднi структури 

-фiбрилярнi бiлковi структури 

? 

Якi структурнi компоненти цитоплазми морфологiчно зв`язанi з зовнiшньою мембраною карiотеки? 

+гранулярна ЕПС, рибосоми 

-мiофiбрили 

-лiзосоми 

-комплекс Гольджi 

? 

З якими елементами контактує внутрiшня мембрана карiотеки? 

+хромосомами, сприяючи їх просторовiй орiєнтацiї 

-з рибосомами 

-з ядерцевими органiзаторами 

-з мiкрофiбрилами, сприяючи їх просторовiй орiєнтацiї 

? 

Який хiмiчний склад хромосом? 

+з`єднання ДНК з гiстонами та негiстоновими бiлками 

-з`єднання ДНК з гiстонами та вуглеводами 

-з`єднання ДНК з гiстонами та лiпiдами 

-з`єднання ДНК з бiлками та вуглеводами 

? 

Якi дiлянки хромосом називаються гетерохроматиновими? 

+спiралiзованi в iнтерфазному ядрi 

-кiльцеподiбнi в ядрi пiд час подiлу клiтини 

-деспiралiзованi в iнтерфазному ядрi 

-кiльцеподiбнi в iнтерфазному ядрi 

? 

Дайте характеристику гетерохроматину. 

+добре забарвлюється, функцiонально неактивний 

-його не можна бачити на гiстологiчному препаратi 



-деконденсований хроматин 

-є функцiонально активний хроматин 

? 

Якi дiлянки хромосом називаються еухроматиновими? 

+деспiралiзованi, активнi 

-деспiралiзованi, функцiонально неактивнi 

-спаралiзованi, функцiонально неактивнi 

-деспiралiзованi, фрагментованi 

? 

Яку функцiю виконують хромосоми? 

+зберiгання спадкової iнформацiї, синтез ДНК та РНК 

-зберiгання спадкової iнформацiї, синтез РНК та АТФ 

-зберiгання спадкової iнформацiї, синтез РНК та АТФ 

-зберiгання спадкової iнформацiї, синтез РНК та АТФ 

? 

Якi функцiї виконує карiотека? 

+розмежувальна та транспортна 

-синтез i- РНК 

-зберiгання спадкової iнформацiї 

-синтез р-РНК 

? 

До продуктiв транскрипцiйної активностi хроматина НЕ належать: 

+петельнi домени 

-перихромативновi фiбрили, iнтерхроматиновi гранули 

-хроматиновi фiбрили 

-перихроматиновi гранули 

? 

Ядерцевий органiзатор - це: 

+вторинна перетинка хромосом 

-первинна перетинка хромосом 

-супутник хромосом 

-центромернi дiлянки хромосом 

? 

Апоптоз - це: 

+запрограмована смерть клiтини 

-стан на межi життя i смертi 

-стан подiлу клiтини 

-стан тривалого життя людини 

? 

Паранекроз -це: 

+стан на межi життя i смертi 

-стан смертi 

-стан життя 

-стан подiлу 

? 

Карiопiкноз -це: 

+ущiльнення ядра 

-подiл ядра 

-розпад ядра 

-розчинення ядра 

? 

Чим характеризується синтетичний перiод клiтинного циклу? 



+подвоєнням кiлькостi ДНК 

-пiдготовкою клiтини до синтезу ДНК, синтез ферментiв 

-непрямим подiлом клiтин 

-синтезом i- РНК, РНК рибосом, тубулiну 

? 

Яким процесом характеризується профаза (рання) мiтозу? 

+хромосоми утворюють щiльний клубок 

-хромосоми концентруються в екваторiальнiй площинi клiтини 

-хромосоми утворюють пухкий клубок, зникають ядерна оболонка та ядерце 

-хромосоми розходяться до полюсiв клiтини 

? 

Для телофази мiтозу характернi прояви: 

+на полюсах клiтини утворюються дочiрнi ядра 

-хромосоми розходяться до полюсiв клiтини 

-хромосоми концентруються в екваторiальнiй площинi клiтини 

-хромосоми утворюють щiльний клубок 

? 

Ендомiтоз -це: 

+утворення клiтин зi збiльшеним вмiстом ДНК 

-своєрiдна форма клiтинної репродукцiї, яка характерна для процесу утворення статевих клiтин 

-перехiд Х-хромосоми у стан гетерохроматину 

-унiверсальний спосiб розмноження клiтин або непрямий подiл 

? 

В який перiод клiтинного циклу вiдбувається зростання рiвня синтезу РНК та синтез бiлкiв мiтотичного 

веретена-тубулiну? 

+постсинтетичний 

-синтетичний 

-мiтозу 

-пресинтетичний 

? 

Мiтоз-це: 

+стан непрямого подiлу 

-стан на межi життя i смертi 

-стан життя 

-стан смертi 

? 

Яким процесом характеризується профаза (пiзня) мiтозу? 

+хромосоми утворюють пухкий клубок, зникають ядерна оболонка та ядерце 

-хромосоми розходяться до полюсiв клiтини 

-хромосоми концентруються в екваторiальнiй площинi клiтини 

-на полюсах клiтини утворюються дочiрнi ядра 

? 

Для метафази мiтозу характернi прояви: 

+хромосоми концентруються в екваторiальнiй площинi клiтини 

-хромосоми утворюють щiльний клубок 

-хромосоми розходяться до полюсiв клiтини 

-на полюсах клiтини утворюються дочiрнi ядра 

? 

Розходження хромосом до полюсiв клiтини спостерiгається у: 

+анафазi 

-профазi 

-метафазi 



-телофазi 

? 

Концентрацiя хромосом в екваторiальнiй площинi клiтини спостерiгається у: 

+метафазi 

-анафазi 

-профазi 

-телофазi 

? 

Утворення хромосомами пухкого клубка, зникнення ядерної оболонки та ядерця спостерiгається у: 

+пiзнiй профазi 

-метафазi 

-анафазi 

-телофазi 

? 

Мейоз -це: 

+своєрiдна форма клiтинної репродукцiї, яка характерна для процесу утворення статевих клiтин 

-унiверсальний спосiб розмноження клiтин або непрямий подiл 

-перехiд Х-хромосоми у стан гетерохроматину 

-утворення клiтин зi збiльшеним вмiстом ДНК 

? 

Для анафази мiтозу характернi прояви: 

+хромосоми розходяться до полюсiв клiтини 

-на полюсах клiтини утворюються дочiрнi ядра 

-хромосоми концентруються в екваторiальнiй площинi клiтини 

-хромосоми утворюють щiльний клубок 

? 

Утворення дочiрнiх ядер на полюсах клiтини спостерiгається у: 

+телофазi 

-метафазi 

-анафазi 

-профазi 

? 

Процес вмирання НE супроводжується: 

+паранекрозом 

-карiопiкнозом 

-карiолiзисом 

-карiорексисом 

? 

Що таке клiтинний цикл? 

+перiод вiд дiлення до дiлення, або вiд появи до смертi 

-послiдовнiсть процесiв вiд профази до завершення дiлення 

-послiдовнiсть процесiв пiдготовки до мiтозу i сам мiтоз 

-перiод вiд iнтерфази до анафази мiтотичного дiлення 

? 

Яка послiдовнiсть змiни фаз процесiв мiтотичного циклу? 

+G1-,S-i -, G2 - перiоди, мiтоз 

-G1 i S - перiоди, мiтоз 

-G1-, i S - перiоди, мiтоз 

-профаза, метафаза, анафаза, телофаза 

-S - i G2 - перiоди 

? 

Результатом якого дiлення є утворення двох клiтин з рiвним набором хромосом? 



+мiтоз 

-мейоз 

-цитотомiя 

-ендомiтоз 

? 

Для пресинтетичного перiоду НE характерно: 

+синтез тубулiна 

-посилений рiст молодої клiтини 

-синтез клiтинних бiлкiв 

-синтез i - РНК 

? 

Для синтетичного перiоду НE характерно: 

+подвоєння центрiолей клiтинного центру 

-подвоєння ДНК 

-активний синтез бiлка 

-синтез р - РНК 

? 

Для телофази мiтозу НE характерно: 

+максимальна конденсацiя хроматина 

-зупинка диплоїднпх наборiв хромосом у полюсiв 

-деконденсацiя хромосом 

-вiдновлення ядерної оболонки 

? 

В якому перiодi життєвого циклу клiтина найбiльш активна у виконаннi своїх специфiчних функцiй? 

+в перiод G0 

-в профазi 

-телофазi 

-в перiод синтезу ДНК 

? 

Для постсинтетичного перiоду характерно: 

+синтез тубулiна 

-подвоєння ДНК 

-подвоєння центрiолей клiтинного центру активний синтез бiлка 

-синтез р - РНК 

? 

Для профази мiтозу НЕ характерно: 

+активний синтез бiлка 

-зникнення хроматинового малюнка ядра 

-фрагментацIя карiолеми 

-зниження кiлькостi елементiв гр. ЕПС 

? 

Для анафази мiтозу НE характерно: 

+формування веретена дiлення 

-втрата зв`язку мiж хроматидами в областi центромерiв 

-роздiлення двох iдентичних наборiв хромосом 

-рухи хромосом до полюсiв 

? 

На якiй стадiї мiтозу дочiрнi хромосоми розходяться до полюсiв мiтотичного веретена? 

+анафаза 

-телофаза 

-профаза 

-прометафаза 



? 

На якiй стадiї мейозу утворюються синаптонемальний комплекс, який забезпечує кон`югацiю 

хромосом? 

+зиготена 

-лептотена 

-пахiтена 

-диплотена 

? 

Амiтоз характеризується: 

+дiленням iнтерфазного ядра 

-дiленням мiтотичного ядра 

-завжди нерiвномiрним розподiленням генетичного матерiалу в дочiрних клiтинах 

-завжди вiдсутнiстю цитокiнезу 

? 

Максимальна конденсацiя хромосом досягається: 

+в метафазi 

-в раннiй профазi 

-в пiзнiй профазi 

-на початку анафази 

? 

Для постсинтетичного перiоду характерно: 

+синтез тубулiна 

-подвоєння числа ДНК 

-подвоєння центрiолей клiтинного центру 

-синтез р - РНК 

? 

Кiнетохор утворюється в областi: 

+в областi первинної перетинки хромосоми 

-в областi вторинної перетинки хромосоми 

-в деконденсованих дiлянках хроматину 

? 

В якому перiодi клiтинного циклу найбiльш виражена синтетична активнiсть клiтин? 

+в iнтерфазi 

-в метафазi 

-в профазi 

-в телофазi 

? 

В якiй фазi клiтинного циклу проходить матричний синтез ДНК? 

+S 

-G 0 

-G 1 

-G 2 

? 

Назвiть клiтини G0-перiоду, якi втрачають здатнiсть до подiлу: 

+високодиференцiйованi 

-стовбуровi 

-малодиференцiйованi 

? 

Назвiть клiтини G0-перiоду, якi на певний час втрачають здатнiсть до подiлу: 

+спецiалiзованi 

-високодиференцiйованi 

-стовбуровi клiтини рiзних тканин 



? 

Що НE характерно для некрозу? 

+впорядковане розщеплення ДНК (на нуклеосомнi одиницi) 

-змiна iонного складу клiтини 

-зупинка синтезу АТФ 

-активацiя лiзосомних ферментiв 

? 

Що НE характерно для апоптозу? 

+лiзис клiтини 

-синтез АТФ, бiлкiв 

-характерна конденсацiя хроматину по периферiї ядра 

-фрагментацiя клiтини на дрiбнi покритi мембраною частинки 

? 

Хромосомнi аберрацiї призводять до утворення: 

+анеуплоїдних клiтин 

-гаплоїдних клiтин 

-диплоїдних клiтин 

-тетраплоїдних клiтин 

? 

Сукупнiсть неспецифiчних зворотних змiн цитоплазми називають: 

+паранекроз 

-некроз 

-апоптоз 

? 

Скiльки хромосом мiстить клiтина в профазi мiтозу? 

+92 

-46 

-23 

-69 

? 

Який тип яйцеклiтини характерний для птахiв? 

+рiзкотелолецитальний 

-первинноiзолецитальний 

-вторинноiзолецитальний 

-центролецитальний 

? 

Яку перепону Не повинен подолати сперматозоїд у контактну фазу заплiднення? 

+ядерну оболонку яйцеклiтини 

-плазмолему яйцеклiтини 

-променистий вiнець 

-прозору оболонку 

? 

Якi ферменти мiстить акросома? 

+гiдролази 

-оксидази 

-синтетази 

-редуктази 

? 

Якi розмiри яйцеклiтини людини? 

+130-140мкм 

-200-300мкм 

-1-2мм 



-10-20мкм 

? 

Який термiн життя сперматозоїда в статевих органах жiнки? 

+2-3 доби 

-1 тиждень 

-1 мiсяць 

-4 доби 

? 

Який термiн пренатального онтогенезу? 

+280 дiб 

-200дiб 

-320 дiб 

-160 дiб 

? 

Який набiр хромосом мiститься в ядрi яйцеклiтини людини? 

+22 аутосоми i 1 статева X- хромосома 

-23 статевi хромосоми 

-22 аутосоми i 1 статева Y- хромосома 

-23 аутосоми 

? 

Заплiднення вiдбувається в: 

+ампулярнiй частинi маткової труби 

-пiхвi 

-порожнини матки 

-шийцi матки 

? 

Термiн взаємодiї сперматозоїдiв з яйцеклiтиною становить: 

+12 годин 

-24 години 

-2 доби 

-1 добу 

? 

Вкажiть правильну послiдовнiсть етапiв заплiднення: 

+капацитацiя, направлена мiграцiя, акросомна реакцiя, кортикальна реакцiя. 

-направлена мiграцiя, капацитацiя, кортикальна реакцiя, акросомна реакцiя. 

-направлена мiграцiя, капацитацiя, акросомна реакцiя, кортикальна реакцiя. 

-акросомна реакцiя, направлена мiграцiя, кортикальна реакцiя, капацитацiя. 

? 

Якi яйцеклiтини не мiстять жовтка? 

+алецитальнi 

-телолецитальнi 

-центролецитальнi 

-iзолецитальнi 

? 

Прозора оболонка яйцеклiтини представлена: 

+глiкозоамiноглiканами 

-фолiкулярними клiтинами 

-кортикальними гранулами 

-лiпiдами 

? 

Яка органела в яйцеклiтинi вiдсутня? 

+центросома 



-мiтохондрiї 

-рибосома 

-ЕПС 

? 

Що мiстить головка сперматозоїда? 

+акросому i ядро 

-мiтохондрiї 

-мiкротрубочки 

-осьову нитку 

? 

В якiй частинi сперматозоїда мiститься проксимальна i дистальна центрiолi? 

+шийка 

-головка 

-хвостовий вiддiл 

-чохлик головки 

? 

Вкажiть правильну послiдовнiсть основних етапiв ембрiогенезу: 

+заплiднення, дроблення, гаструляцiя, нейруляцiя, гiстогенез, органогенез 

-дроблення, заплiднення, гаструляцiя, нейруляцiя, гiстогенез, органогенез 

-занлiднення, дроблення, нейруляцiя, гаструляцiя, органогенез, гiстогенез 

-заплiднення, гаструляцiя, дроблення, нейруляцiя, органогенез, гiстогенез 

? 

Який набiр хромосом мiстить андроспермiй? 

+22 аутосоми i 1 статева Y- хромосома 

-22 аутосоми i 1 статева X- хромосома 

-23 аутосоми 

-23 статевi хромосоми 

? 

Вкажiть термiн початкового перiоду пренатального онтогенезу: 

+1-ий тиждень розвитку 

-з 2-го по 8-ий тиждень розвитку 

-з 9-ого по 12 тиждень 

-3 -iй тиждень розвитку 

? 

Скiльки хромосом має зигота людини? 

+46 

-48 

-92 

-23 

? 

До якого типу вiдноситься яйцеклiтина людини? 

+вторинноiзолецитальних 

-первинноiзолецитальних 

-рiзкотелолецитальних 

-помiрнотелолецитальних 

? 

Який тип яйцеклiтини характерний для амфiбiй? 

+помiрнотелоцитальний 

-первинноiзолецитальний 

-вторинноiзолецитальний 

-рiзкотелолецитальний 

? 



Яка функцiя кортикальних гранул? 

+утворення оболонки заплiднення 

-накопичення поживних речовин 

-запуск дроблення зиготи 

-полегшення проникнення сперматозоїду в яйцеклiтину 

? 

Яка характеристика акросоми Невiрна? 

+бiохiмiчний аналог фагосом 

-мембранна органела 

-бiохiмiчний аналог лiзосом 

-продукт комплекса Гольджi 

? 

Якi органели вiдсутнi в зрiлiй яйцеклiтини? 

+клiтинний центр 

-мiтохондрiї 

-рибосоми 

-ЕПС 

? 

Яку довжину має зрiлий сперматозоїд людини? 

+60мкм 

-20мкм 

-1см 

-10нм 

? 

Який хромосомний набiр має гiнекоспермiй? 

+22 аутосоми i 1 статева X- хромосома 

-22 аутосоми i 1 статева Y- хромосома 

-23 статевi хромосоми 

-21 аутосома i 2 статевi Х-хромосоми 

? 

Якi стадiї включає контактна фаза заплiднення? 

+кортикальна i акросомна реакцiя 

-капацитацiя i направлена мiграцiя 

-капацитацiя i кортикальна реакцiя 

-направлена мiграцiя i акросомна реакцiя 

? 

Денудацiя -це: 

+розчинення контактiв мiж фолiкулярними клiтинами 

-руйнацiя плазмолеми яйцеклiтини 

-екзоцитоз вмiсту кортикальних гранул 

? 

Видоспецифiчнiсть заплiднення обумовлена: 

+структурою прозорої оболонки 

-фолiкулярними клiтинами яйцеклiтини 

-плазмолемою яйцеклiтини 

? 

Кортикальна реакцiя -це: 

+екзоцитоз високомолекулярних речовин iз яйцеклiтини 

-екзоцитоз акросомальних ферментiв 

-проникнення сперматозоїда в яйцеклiтину 

-розчинення прозорої оболонки 

? 



Який тип яйцеклiтини характерний для ссавцiв? 

+первинноiзолецитальний 

-вторинноiзолецитальний 

-рiзкотелолецитальний 

-центролецитальний 

? 

Що Не характерно для акросомної реакцiї? 

+наступає пiсля виходу кортикальних гранул 

-злиття в багатьох мiсцях зовнiшньої "мембрани акросоми iз плазматичною мембраною 

-забезпечує проникнення сперматозоїда через прозору оболонку 

-наступає пiсля мiцного з'єднання сперматозоїда зi своїм рецептором в прозорiй долi 

? 

Вкажiть термiн зародкового перiоду пренатального розвитку людини? 

+з 2-го по 8-ий тиждень 

-з 1 -го по 8-ий тиждень 

-з 3-го по 9-ий тиждень 

-з 4-го по 10-ий тиждень 

? 

Якi характеристики Не вiдносяться до кортикальних гранул? 

+їх вмiст видiляється зразу пiсля заплiднення 

-блокують доступ сперматозоїда до яйцеклiтини 

-мiстять ферменти 

-розташовуються на периферiї овоцита 

? 

Який хромосомний набiр має зигота чоловiчої статi? 

+44 аутосоми i 1 статева X- i 1 статеву Y- хромосоми 

-44 аутосоми i 2 статевi Y- хромосоми 

-44 аутосоми i 2 статевi X- хромосоми 

-44 аутосоми i 1 статеву У- хромосому 

? 

Оболонка заплiднення виникає в результатi: 

+кортикальної реакцiї 

-капацитацiї 

-акросомної реакцiї 

-направленої мiграцiї 

? 

Який етап Не вiдноситься до акросомної реакцiї? 

+злиття ядра сперматозоїда з ядром овоцита 

-злиття зовнiшньої мембрани акросоми з плазмолемою овоцита 

-зв'язок зi своїм рецептором в прозорiй оболонцi 

-проникнення сперматозоїда через прозору оболонку 

? 

Який тип яйцеклiтини у ланцетника? 

+первинноiзолецитальний 

-вториниоiзолецитальний 

-рiзкотелолецитальний 

-помiрнотелолецитальний 

? 

Вкажiть правильне чередування оболонок яйцеклiтини людини: 

+плазмолема - прозора оболонка - променистий вiнець 

-прозора оболонка - променистий вiнець-амнїон 

-променистий вiнець - амгiiмальна оболонка - плазмолема 



-плазмолема - променистий вiнець - амнiон 

? 

В яких яйцеклiтинах гранули жовтка локалiзуються в вегетативному полюсi? 

+телолецитальнi 

-iзолецитальнi 

-алецитальнi 

-центролецитальнi 

? 

Вкажiть термiн плодового перiоду пренатального розвитку людини: 

+з 9-го тижня до народження дитини 

-з 2-го по 12 тиждень 

-з 2-го по 8-ий тиждень 

-з 4-го тижня до народження дитини 

? 

Який хромосомний набiр має зигота жiночої статi? 

+44 аутосоми i 2 статевi X- хромосоми 

-44 аутосоми i 1 статева X- i 1 статеву У- хромосоми 

-44 аутосоми i 2 статевi У- хромосоми 

-44 аутосоми i 1 статеву У- хромосому 

? 

Яка концентрацiя сперматозоїдiв повинна бути для реалiзацiї заплiднення? 

+60 млн в 1.мл 

-200 млн в Iмл 

-300 млн в Iмл 

-20 млн в Iмл 

? 

На якi стадiї подiляється дистантна фаза заплiднення? 

+направлена мiграцiя i капацитацiя 

-направлена мiграцiя i кортикальна реакцiя 

-капацитацiя i акросомна реакцiя 

-кортикальна реакцiя i акросомна реакцiя 

? 

Що проникає в цитоплазму овоцита II порядку пiд час заплiднення? 

+головка i шийка сперматозоїда 

-головка сперматозоїда 

-повнiстю весь сперматозоїд 

? 

Капацитацiя -це: 

+активацiя сперматозоїда 

-активацiя яйцеклiтини 

-проникненiїя сперматозоїда в яйцеклiтину 

-руйнацiя плазмолеми яйцеклiтини 

? 

Аксомна реакцiя -це: 

+екзоцитоз гiалурунiдази i трипсиноподiбного фермента i розчинення прозорої оболонки 

-екзоцитоз високомолекулярних сполук яйцеклiтини в перивiтелiновий простiр 

-утворення оболонки заплiднення 

? 

Вкажiть термiн дроблення у людини? 

+з 1 -ої по 6-у добу 

-з 3-ої по 4-у добу 

-з 2-ої по 7-у добу 



-з 4-ої по 8-у добу 

? 

Який тип дроблення зиготи ланцетника? 

+повне рiвномiрне 

-повне, нерiвномiрне 

-меробластичне 

? 

Якi ознаки Не характернi для процесу дроблення? 

+вiдсутнiсть G2 i S- перiодiв 

-вiдсутнiсть G1 i G2 -перiодiв, короткий S- перiод 

-дочiрнi клiтини не ростуть 

-дочiрнi клiтини не розходяться 

? 

Скiльки бластомерiв має пiзня морула? 

+32 

-4-6 

-12-16 

-64 

? 

Гiстiотрофний перiод ембрiогенезу триває: 

+з 7-ої доби до кiнця 4-ого тижня 

-з 6 -ої доби до кiнця 3-ого тижня 

-з 5 -ої доби до кiнця 2-ого тижня 

-з 7 -ої доби до кiнця 3-ого тижня 

? 

На якiй стадiї дроблення з'являється бiлок адгезiї увоморулiн? 

+на 8 - клiтиннiй 

-на 10 - клiтиннiй 

-на 16 - клiтиннiй 

-на 32 - клiтиннiй 

? 

Яка кiнцева кiлькiсть бластомерiв у бластоцисти? 

+107 

-50-60 

-120 

-132 

? 

Вкажiть термiн вiльної бластоцисти: 

+5-7доба 

-6-8 доба 

-10-11 доба 

-5-8 доба 

? 

Морула -це: 

+компактний комплекс клiтин-бластомерiв з незначними промiжками мiж ними 

-багатоклiтинний зародок, з формуванням якого завершується дроблення зиготи 

-порожнина бластули 

-стiнка бластули 

? 

Iмплантацiя - це: 

+вростання зародка у слизову оболонку матки 

-вростання зародка у епiтелiй матки 



-вростання зародка у кровоноснi судини матки 

-вростання зародка у пiдслизову матки 

? 

Який тип дроблення у людини? 

+повне, асинхронне 

-повне, нерiвномiрне 

-меробластичне 

-поверхневе 

? 

Якi процеси Не вiдбуваються пiд час дроблення? 

+утворення зародкових листкiв 

-збiльшення числа клiтин 

-встановлення певного ядерно-цитоплазматичного спiввiдношення 

-визначення подальшої долi клiтини 

? 

Скiльки бластомерiв має рання морула? 

+12-16 

-64 

-32-40 

-10-20 

? 

Якi контакти мiж центральними (темними) бастомерами морули? 

+щiлиннi 

-десмосоми 

-щiльнi 

-простi 

? 

Що утворюється в результатi дроблення зиготи ланцетника? 

+целобластула 

-дискобластула 

-амфiбластула 

-бластоциста 

? 

Скiльки бластомерiв формують ембрiобласт? 

+8 

-10 

-30 

-16 

? 

Вкажiть трубний перiод життя зародка? 

+1-4-а доба 

-3-6-адоба 

-7-8 доба 

-2-6доба 

? 

Що Не характерно для фази адгезiї? 

+руйнацiя епiтелiоцитiв 

-прикрiплення бластоцисти до поверхнi ендометрiю 

-прикрiплення мiж вивiдними протоками 

-взаємодiя секрету маткових залоз i глiкокалiкса клiтин ендометрiя 

? 

Який тип дроблення зиготи птахiв? 



+меробластичний 

-повне 

-рiвномiрне 

-нерiвномiрне 

? 

Вкажiть термiн утворення морули у людини: 

+3 доба 

-5-а доба 

-4 доба 

-6 доба 

? 

Якi контакти мiж периферiйними (свiтлими) клiтинами морули? 

+щiльнi 

-десмосоми 

-щiлиннi 

-простi 

? 

Що утворюється в результатi дроблення зиготи людини? 

+бластоциста 

-целобластула 

-дискобластула 

-амфiбластула 

? 

Вiтелотрофний перiод триває: 

+з 5-ої до 7-ої доби 

-з 7-ої до 9-ої доби 

-з 4-ої до 7-ої доби 

? 

Що Не характерно для стадiї iнвазiї? 

+взаємодiя секрету маткових залоз i глiкокалiкса клiтин ендометрiя 

-руйнацiя епiтелiоцитiв ендометрiя 

-руйнацiя сполучної тканини слизової ендометрiя 

-руйнацiя стiнок кровоносних судин 

? 

Який термiн зникнення прозорої оболонки? 

+7-а доба пiсля заплiднення 

-3-я доба пiсля заплiднення 

-4-та доба пiсля заплiднення 

-2-а доба пiсля заплiднення 

? 

Яка частина бластули розвивається iз анiмальної частини зиготи? 

+дах 

-дно 

-крайовi зони 

? 

У амфiбластули дах утворений: 

+дрiбними бластомерами 

-великими бластомерами 

-за розмiрами однаковi з бластомерами дна 

? 

Який тип дроблення зиготи рептилiй? 

+меробластичне 



-повне асинхронне 

-повне рiвномiрне 

? 

Якi контакти мiж темними бластомерами морули людини обумовлюють мiжклiтиннi взаємодiї? 

+щiлиннi 

-десмосоми 

-щiльнi 

-простi 

? 

Якi бластомери утворюють ембрiобласт? 

+центральнi, темнi 

-периферiйнi, свiтлi 

-поверхневi 

? 

Що утворюється в результатi дроблення зиготи амфiбiй? 

+амфiбластула 

-бластоциста 

-целобластула 

-дискобластула 

? 

Гемотрофний перiод розвиту зародка триває: 

+з 2-ого по 9-ий мiсяць 

-5-ої до 7-ої доби 

-з 3-ого по 9-ий мiсяць 

-з 7-ої доби до кiнця 4-ого тижня 

? 

Iмплантацiя здiйснюється на: 

+7-8 добi розвитку 

-6-7 добу розвитку 

-5-6 добу розвитку 

-3-4 добу розвитку 

? 

На яку добу руйнується оболонка заплiднення? 

+на 7 добу 

-на 8 добу 

-на 6 добу 

-на 5 добу 

? 

Який тип дроблення зиготи амфiбiй? 

+повне, нерiвномiрне 

-повне, асинхронне 

-меробластичне 

-повне, рiвномiрне 

? 

Якi бластомери утворюють трофобласт? 

+периферiйнi, свiтлi 

-центральнi, темнi 

-поверхневi 

? 

Що утворюється в результатi дроблення зиготи птахiв? 

+дискобластула 

-бластоциста 



-амфiбластула 

-целобластула 

? 

Бластоциста - це: 

+багатоклiтинний зародок ссавцiв 

-багатоклiтинний зародок амфiбiй 

-багатоклiтинний зародок птахiв 

-багатоклiтинний зародок ланцетника 

? 

Який термiн виникнення бластоцисти? 

+4-а доба заплiднення 

-5-а доба заплiднення 

-6-а доба заплiднення 

-7-а доба заплiднення 

? 

Яке дроблення характерне для заплiдненних помiрнотелолецитальних яйцеклiтин? 

+повне, нерiвномiрне 

-повне, асинхронне 

-неповне 

-повне, рiвномiрне 

? 

Яка частина бластули розвивається iз вегетативної частини зиготи? 

+дно 

-дах 

-крайовi зони 

? 

У амфiбластули дно утворене: 

+великими бластомерами 

-дрiбними бластомерами 

-за розмiрами однаковi з бластомерами даху 

? 

Що утворюється в перiод ранньої гаструляцiї? 

+екто- i ентодерма 

-ентодерма, мезодерма 

-ектодерма 

-ектодерма, мезодерма i комплекс осьових зачаткiв 

? 

Який механiзм гаструляцiї у зародка людини? 

+делямiнацiя та iмiграцiя 

-iнвагiнацiя 

-епiболiя 

-iмiграцiя та iнвагiнацiя 

? 

Який механiзм гаструляцiї у зародка ланцетника ? 

+iнвагiнацiя 

-епiболiя 

-iмiграцiя та iнвагiнацiя 

-делямiнацiя та iмiграцiя 

? 

Що утворюється в результатi делямiнацiї у зародка птахiв? 

+епiбласт i гiпобласт 

-ектодерма та ентодерма 



-ектодерма, мезодерма та ентодерма 

-ектодерма та мезодерма 

? 

Що Не є похiдними епiбласта? 

+позазародкова ентодерма 

-ектодерма 

-зародкова ентодерма 

-хордомезодермальний зачаток 

? 

Якi структури Не є похiдними вентральної мезодерми? 

+осьовий скелет 

-мезотелiй 

-кiркова речовина наднирникiв 

-серцева м`язова тканина 

? 

Ектодерма утворюється з: 

+епiбласта 

-гiпобласта 

-трофобласта 

-мезодерми 

? 

Зародкова ентодерма утворюється з: 

+первинної смужки 

-жовткового мiшка 

-трофобласта 

-амнiотичного пухирця 

? 

Що Не утворюється на 2-му тижнi розвитку? 

+плацента 

-гiпобласт i епiбласт 

-амнiотичний пухирець 

-жовтковий пухирець 

? 

Що утворюється в перiод пiзньої гаструляцiї? 

+мезодерма i комплекс осьових зачаткiв органiв 

-ентодерма i ектодерма 

-ентодерма, мезодерма 

-ектодерма, ентодерма, мезодерма 

? 

Який механiзм гаструляцiї у зародка ссавцiв? 

+делямiнацiя та iмiграцiя 

-iнвагiнацiя 

-епiболiя 

-iмiграцiя та iнвагiнацiя 

? 

Що утворюється в результатi делямiнацiї у зародка людини? 

+епiбласт i гiпобласт 

-ектодерма та ентодерма 

-ектодерма, мезодерма та ентодерма 

-ектодерма та мезодерма 

? 

Що вiдноситься до похiдної гiпобласта? 



+позазародкова ентодерма 

-ектодерма 

-зародкова ектодерма 

-хордомезодермальний зачаток 

? 

Якi структури є похiдними склеротомiв сомiтiв? 

+осьовий скелет 

-мезотелiй 

-епiтелiй нирок 

-серцева м`язова тканина 

? 

За добу в середньому додається по: 

+2-3 сомiта 

-1-2 сомiта 

-3-4 сомiта 

-4-5 сомiта 

? 

Нефротом утворюється з: 

+мезодерми 

-ектодерми 

-ентодерми 

-гiпобласта 

? 

Нефротоми розташованi мiж: 

+сомiтами та несегментованою мезодермою 

-парiєнтальними та вiсцеральними листками мезодерми 

-хордою та сомiтами 

-хордою та нервовою трубкою 

? 

Внаслiдок нейруляцiї в ембрiонi Не утворюється: 

+первинна смужка 

-нервовi гребенi 

-нервова трубка 

-тканина нервової системи 

? 

Iз дерматома утворюється: 

+сполучна тканина шкiри 

-епiтелiй шкiри 

-волосся 

-молочна залоза 

? 

Якi структури вiдносяться до комплексу осьових зачаткiв органiв? 

+нервова трубка, хордомезодермальний зачаток, первинна кишка 

-нервова трубка, ентодерма, хордомезодермальний зачаток 

-нервова трубка,ектодерма, первинна кишка 

-нервова трубка, первинна кишка 

? 

Який механiзм гаструляцiї у зародка птахiв? 

+делямiнацiя та iмiграцiя 

-iнвагiнацiя 

-епiболiя 

-iмiграцiя та iнвагiнацiя 



? 

Що утворюється в результатi iнвагiнацiї у зародка ланцетника? 

+ектодерма та ентодерма 

-ектодерма, мезодерма та ентодерма 

-епiбласт i гiпобласт 

-ентодерма та мезодерма 

? 

Якi структури Не є похiдними ектодерми? 

+епiтелiй шлунка та кишки 

-епiтелiй шкiри 

-нервова система 

-епiтелiй повiтроносних шляхiв 

? 

Що Не утворюється iз сомiтiв? 

+целом 

-мiотом 

-дерматом 

-склеротом 

? 

Всi твердження вiрнi, крiм: 

+дерматом походить iз ентодерми 

-нервова трубка походить iз ектодерми 

-нервовий гребiнь походить iз ектодерми 

-склеротом складає частину сомiта 

? 

Пiд час експерименту на ембрiонi помiтили всi клiтини внутрiшньої клiтинної маси. Згодом мiтку 

можна було виявити у всiх структурах, ~крiм~: 

+трофобласта 

-первинної смужки 

-первинної ектодерми 

? 

Виберiть правильне твердження: 

+позазародкова ентодерма походить iз внутрiшньої клiтинної масси 

-мезодерма зародка походить iз гiпобласта 

-позазародкова мезодерма походить iз трофобласта 

-ентодерма походить iз гiпобласта 

? 

До похiдних мiотома вiдносяться: 

+скелетна м`язова тканина 

-мiокард 

-гладка м`язова тканина 

-сполучна тканина шкiри 

? 

Тiло зародка людини на 14-15 добi ембрiогенезу складається з: 

+екто-, енто i мезодерми 

-епiбласта i гiпобласта 

-ектодерми 

-мезодерми i ентодерми 

? 

Вкажiть правильну послiдовнiсть етапiв нейруляцiї: 

+нервова пластинка, нервовi валики, нервовий рiвчак, нервова трубка 

-нервова пластинка, нервовий рiвчак, нервовi валики, нервова трубка 



-нервова пластинка, нервова трубка, нервовi валики, нервовий рiвчак 

-нервова пластинка, нервова трубка, нервовий рiвчак, нервовi валики 

? 

Який механiзм гаструляцiї у зародка рептилiй? 

+делямiнацiя та iмiграцiя 

-iнвагiнацiя 

-епiболiя 

-iмiграцiя та iнвагiнацiя 

? 

Яке значення першої фази гаструляцiї у ссавцiв? 

+утворюються зародковi листки 

-утворюється зачаток 

-вiдбувається дроблення 

-утворюється комплекс осьових органiв 

? 

Якi структури є похiдними ентодерми? 

+епiтелiй шлунка та кишки 

-епiтелiй шкiри 

-нервова система 

-скелетна м`язова тканина 

? 

Коли завершується процес сегментацiї мезодерми? 

+на 3-му тижнi розвитку 

-на 4-му тижнi розвитку 

-на 5-му тижнi розвитку 

-на 6-му тижнi розвитку 

? 

Iз склеротома утворюється: 

+осьовий скелет 

-сполучна тканина шкiри 

-строма внутрiшнiх органiв 

-хорда 

? 

Що Не утворюється на 3-му тижнi розвитку? 

+первинна смужка 

-три зародкових листки 

-нервова трубка 

-завершується утворення сомiтiв 

? 

Зачатком зародкової ентодерми у людини є: 

+епiбласт 

-позазародкова мезодерма 

-гiпобласт 

-ектодерма 

? 

Коли завершується нейруляцiя? 

+на 3 -му тижнi розвитку 

-на 1 -му тижнi розвитку 

-на 2 -му тижнi розвитку 

-на 4-му тижнi розвитку 

? 

Похiдними внутрiшньої клiтинної маси є: 



+епiбласт i гiпобласт 

-трофобласт i гiпобласт 

-мезодерма i епiбласт 

-синцитiотрофобласт i епiбласт 

? 

Сомiтний перiод починається: 

+на 20-у добу 

-на 14-у добу 

-на 17-у добу 

-на 7-у добу 

? 

Який механiзм гаструляцiї у зародка амфiбiй ? 

+епiболiя 

-iнвагiнацiя 

-iмiграцiя та iнвагiнацiя 

-делямiнацiя та iмiграцiя 

? 

Якi структури є похiдними мiотомiв сомiтiв? 

+скелетнi м`язи 

-гладенькi м`язи 

-епiтелiй шкiри 

-серцевий м`яз 

? 

Якi структури є похiдними промiжної мезодерми? 

+епiтелiй нирки 

-мезотелiй 

-осьовий скелет 

-серцева м`язова тканина 

? 

Скiльки пар сомiтiв утворюється в результатi сегментацiї мезодерми? 

+42-44 пари 

-40-42 пари 

-44-46 пари 

-40-44 пари 

? 

Первинна кишка утворюється з: 

+ентодерми даху жовткового мiшка 

-зародкової ектодерми 

-сегментованої мезодерми 

-несегментованої мезодерми 

? 

Коли завершується диференцiацiя мезодерми? 

+на 3-му тижнi 

-на 1 -му тижнi 

-на 2 -му тижнi 

-на 4-му тижнi 

? 

Пресомiтний перiод триває: 

+з 17 -ої по 20 -у добу 

-з 14 -ої по 20 -у добу 

-з 7 -ої по 14-у добу 

-з 20-ої по 30 -у добу 



? 

Iз мезенхiми спланхнотома Не розвиваються? 

+сполучна тканина алантоїса 

-клiтини кровi 

-судини 

-гладка м`язова тканина 

? 

Зародкова ентодерма утворюється з: 

+первинної смужки 

-жовткового мiшка 

-трофобласта 

-амнiотичного пухирця 

? 

У формуваннi жовткового мiшка Не приймає участь: 

+епiбласт 

-гiпобласт 

-позазародкова мезодерма 

-зародкова ентодерма 

? 

Яку будову мають первиннi ворсинки трофобласта? 

+ворсинка, яка сформована трофобластичним епiтелiєм 

-ворсинка, яка складається з мезенхiми i трофобластичного епiтелiя 

-ворсинка, яка складається з кровоносних судин, сполучної тканини, епiтелiя 

-стовбурова ворсинка з її кiнцевим галуженням 

? 

Амнiотичнi складки у птахiв утворюються за рахунок: 

+позазародкової ектодерми i парiєтального листка мезодерми 

-позазародкової ентодерми i парiєтального листка мезодерми 

-позазародкової мезодерми i парiєтального листка мезодерми 

? 

Назвiть джерело розвитку сполучнотканинного шару амнiотичної оболонки: 

+позазародкова мезодерма 

-позазародкова ектодерма 

-позазародкова ентодерма 

-зародкова мезодерма 

? 

Що утворюється з позазародкової ентодерми? 

+епiтелiй жовткового мiшка 

-епiтелiй пупочного канатика 

-епiтелiй амнiона 

-епiтелiй серозної оболонки (у птахiв) 

? 

Якi характеристики Не вiдносяться до амнiона? 

+є мiсцем ембрiонального гемопоезу 

-стiнка складається з епiтелiального та сполучнотканинного шарiв 

-захищає ембрiон вiд струсiв, дозволяє рухатись 

-суцiльна оболонка, заповнена рiдиною 

? 

Мiсцем ембрiонального гемопоезу є: 

+мезодерма жовткового мiшка 

-ентодерма жовткового мiшка 

-позазародкова мезодерма амнiона 



? 

Вкажiть термiн утворення провiзорних органiв у людини: 

+14-15 доба 

-17-20 доба 

-1-7 доба 

-22-24 доба 

? 

Джерелом первинних статевих клiтин є: 

+позазародкова ентодерма жовткового мiшка 

-позазародкова ектодерма жовткового мiшка 

-позазародкова мезодерма жовткового мiшка 

? 

Назвiть джерело розвитку епiтелiя амнiона. 

+позазародкова ектодерма 

-позазародкова ентодерма 

-зародкова ектодерма 

-зародкова ентодерма 

? 

Яку функцiю виконує мезенхiма жовткового мiшка? 

+кровотворну 

-утворення гонобластiв 

-утворення закладки серця 

? 

Яку будову мають вториннi ворсинки трофобласта? 

+ворсинка, яка складається з мезенхiми i трофобластичного епiтелiю 

-стовбурова ворсинка з її кiнцевим галуженням 

-ворсинка, яка сформована трофобластичним епiтелiєм 

-ворсинка, яка складається з кровоносних судин, сполучної тканини, епiтелiю 

? 

Стiнка жовткового мiшка складається їз: 

+позазародкової ентодерми i позазародкової мезодерми 

-позазародкової ектодерми i позазародкової мезодерми 

-позазародкової ектодерми i позазародкової ентодерми 

? 

Який iз провiзорних органiв захищає зародок вiд висихання? 

+амнiон 

-жовтковий мiшок 

-алантоiс 

-хорiон 

? 

Утворення первинних статевих клiтин вiдбувається в стінці: 

+жовткового мiшка 

-амнiона 

-алантоїса 

? 

Який iз провiзорних органiв є провiдником кровоносних судин до хорiона? 

+алантоїс 

-амнiон 

-жовтковий мiшок 

? 

Позазародкова ектодерма Не є джерелом: 

+епiтелiю жовткового мiшка 



-епiтелiю амнiона 

-епiтелiю пупочного канатика 

-епiтелiю серозної оболонки (у птахiв) 

? 

Який провiзорний орган перешкоджає зростанню кiнцiвок зародка? 

+амнiон 

-жовтковий мiшок 

-алантоїс 

-хорiон 

? 

Яку функцiю виконує амнiотична оболонка у ссавцiв? 

+створення водного середовища 

-дихальну 

-трофiчну 

-є мiсцем ембрiонального гемопоезу 

? 

Як побудованi кiнцевi (третиннi) ворсинки хорiону? 

+ворсинка, яка складається з кровоносних судин, сполучної тканини, епiтелiю 

-ворсинка, яка сформована трофобластичним епiтелiєм 

-стовбурова ворсинка з її кiнцевим галуженням 

-ворсинка, яка складається з мезенхiми i трофобластичного епiтелiю 

? 

Якi характеристики Не вiдносяться до жовткового мiшка? 

+попереджує злипання плода з навколишнiми тканинами 

-позазародкова мезодерма є мiсцем ембрiонального гемопоезу 

-позазародкова ентодерма є джерелом первинних статевих клiтин 

-стiнка складається iз позазародкової ентодерми та позазародкової мезодерми 

? 

Якi характеристики Не вiдносяться до хорiона? 

+є мiсцем ембрiонального гемопоезу 

-є провiзорним органом 

-формується iз позазародкової мезодерми i трофобласта 

-приймає участь в утвореннi плаценти 

? 

Назвiть джерело розвитку амнiотичної нiжки 

+позазародкова мезодерма 

-позазародкова ентодерма 

-позазародкова ектодерма 

-зародкова мезодерма 

? 

Що Не утворюється iз позазародкової мезодерми? 

+епiтелiй амнiона 

-сполучна тканина амнiотичної оболонки 

-сполучна тканина хорiона 

-мезенхiма жовткового мiшка 

? 

Вкажiть джерело розвитку епiтелiя алантоїса: 

+зародкова ентодерма 

-позазародкова мезодерма 

-вирiст вентральної стiнки кишки 

-позазародкова ектодерма 

? 



Дахом жовткового мiшка є: 

+зародкова ентодерма 

-позазародкова ектодерма 

-позазародкова мезодерма 

-зародкова ектодерма 

? 

Якi функцiї виконує алантоїс у ссавцiв? 

+дихальну i видiльну 

-кровотворну 

-трофiчну 

-створення водного середовища для зародка 

? 

Структура, яка є виростом вентральної стiнки задньої кишки: 

+алантоїс 

-жовтковий мiшок 

-хорiон 

-амнiон 

? 

Хорiон формується iз: 

+позазародкової мезодерми та трофобласта 

-позазародкової ентодерми та трофобласта 

-позазародкової ектодерми та трофобласта 

? 

Якi характеристики Не вiдносяться до амнiона? 

+є мiсцем ембрiонального гемопоезу 

-стiнка складається з епiтелiального та сполучнотканинного шарiв 

-захищає ембрiон вiд струсiв, дозволяє рухатись 

-суцiльна оболонка, заповнена рiдиною 

? 

Для зовнiшнього листка жовткового мiшка Не характерно: 

+утворення первинних статевих клiтин 

-утворення первинних клiтин кровi 

-утворення позаембрiональних кровоносних судин 

? 

Яка функцiя характерна алантоїсу людини? 

+провiдник судин до хорiона 

-видiльна 

-газообмiн 

-трофiчна 

? 

Якi характеристики Не вiдповiдають жовтковому мiшку птахiв? 

+виконує функцiю газообмiну для зародка 

-виконує видiльну функцiю для зародка 

-виконує кровотворну функцiю для зародка 

-виконує трофiчну функцiю для зародка 

? 

Дном амнiотичного пухирця на 14-15 добу розвитку є: 

+зародкова ектодерма 

-зародкова ентодерма 

-гiпобласт 

-зародкова мезодерма 

? 



Яку функцiю виконує жовтковий мiшок у ссавцiв? 

+кровотворну 

-трофiчну 

-дихальну 

-видiльну 

? 

Зачаток органа з вираженою ендокринною функцiєю, який розвивається iз трофобласта: 

+хорiон, який приймає участь у формуваннi плаценти 

-алантоїс 

-жовтковий мiшок 

-амнiон 

? 

Якi характеристики Не притаманнi алантоїсу? 

+є мiсцем ембриiонального гемопоезу 

-на раннiх етапах виконує функцiю живлення, газообмiну i видiлення 

-через цей орган до хорiона проростають судини 

-пальцеподiбний вирiст вентральної стiнки каудальної кишки 

? 

Серозна оболонка птахiв виконує функцiю: 

+дихальну 

-трофiчну 

-видiльну 

-гемопоезу 

? 

Амнiон у людини утворюється в результатi: 

+кавiтацiї в епiбластi 

-злиття амнiотичних складок 

-кавiтацiї в мезодермi 

-кавiтацiї в ентодермi 

? 

Для внутрiшнього листка жовткового мiшка Не характерно: 

+утворення первинних клiтин кровi 

-розщеплення жовтка i всмоктування продуктiв гiдролiзу 

-утворення первинних статевих клiтин 

? 

Назвiть джерело розвитку сполучної тканини хорiальних ворсинок: 

+позазародкова мезодерма 

-позазародкова ектодерма 

-позазародкова ентодерма 

-трофобласт 

? 

Стiнка амнiона утворюється: 

+позазародковою ектодермою i мезодермою 

-позазародковою ентодермою i мезодермою 

-позазародковою ектодермою i ентодермою 

-позазародковою ектодермою i трофобластом 

? 

До якого типу вiдноситься плацента людини? 

+гемохорiального 

-десмохорiального 

-епiтелiохорiального 

-ендотелiохорiального 



? 

Якi клiтини розташованi в материнськiй частинi плаценти? 

+децидуальнi 

-трофобластичнi 

-клiтини Кащенко-Гофбауера 

? 

Яку функцiю виконують клiтини Кащенко-Гофбауера? 

+фагоцитоз 

-синтез колагенових волокон 

-утворення еластичних волокон 

? 

Вкажiть термiн утворення плаценти: 

+з 3 -го по 6 -ий тиждень 

-з 2 -го по 8 -ий тиждень 

-з 4 -го по 10 -ий тиждень 

-з 2 -го по 9 -ий тиждень 

? 

Яка кiлькiсть котиледонiв в плацентi? 

+200 

-400 

-600 

-800 

? 

Тургор пупковому канатику забезпечує: 

+гiалуронова кислота 

-фiбриноїд Лангханса 

-хорiальний гонадотропiн 

-лiпiди 

? 

Тест на який гормон є ранньою дiагностикою вагiтностi? 

+хорiальний гонадотропiн 

-естроген 

-лактоген 

-прогестерон 

? 

Гемохорiальний (плацентарний) бар'єр Не включає: 

+сполучну тканину амнiона 

-cполучну тканину хорiальних ворсин 

-шар синцитiотрофобласта 

-ендотелiоцити кровоносних судин 

? 

Захист плода вiд внутрiшньоматкової iнфекцiї забезпечують: 

+клiтини Кащенко-Гофбауера 

-фiбробласти 

-клiтиннi базофiли 

-еритроцити 

? 

Яким епiтелiєм вкрита поверхня пупкового канатика? 

+одношаровим кубiчним 

-багатошаровим плоским незроговiлим 

-одношаровим цилiндричним 

-одношаровим плоским 



? 

Як називається тип плаценти, в якiй ворсинки хорiона контактують лише iз епiтелiєм маткових залоз? 

+епiтелiохорiальна 

-десмохорiальна 

-гемохорiальна 

-ендотелiохорiальна 

? 

Як побудованi кiнцевi (третиннi) ворсинки хорiону? 

+ворсинка, яка складається з кровоносних судин, сполучної тканини, епiтелiю 

-ворсинка, яка сформована трофобластичним епiтелiєм 

-стовбурова ворсинка з її кiнцевим галуженням 

-ворсинка, яка складається з мезенхiми i трофобластичного епiтелiя 

? 

Ворсинчастий хорiон - це: 

+похiдна трофобласта 

-похiдна ендометрiя 

-похiдна амнiона 

-похiдна алантоїса 

? 

Децидуальнi клiтини розташовуються в: 

+базальному шарi ендометрiю 

-сполучнiй тканинi ворсинок хорiона 

-трофобластi 

-лакунах материнської кровi 

? 

До базальної пластинки ендометрiя прикрiплюються: 

+стовбуровi (якiрнi) ворсинки хорiона 

-вториннi ворсинки хорiона 

-первиннi ворсинки хорiона 

-кiнцевi (трофiчнi) ворсинки хорiона 

? 

До складу децидуальної оболонки Не входить: 

+губчаста вiдпадна 

-пристiнкова вiдпадна 

-основна вiдпадна 

-сумочна вiдпадна 

? 

На 15-ий - 20-ий тиждень вiдбувається: 

+посилений рiст головного мозку 

-iмплантацiя 

-гаструляцiя, нейруляцiя, плацентацiя 

-пологи, перiод новонародженостi 

? 

До функцiй плаценти Не належить: 

+кровотворна 

-ендокринна 

-екскреторна 

-трофiчна 

? 

До структур плаценти Не вiдносяться: 

+алантоїдальнi кровоноснi судини 

-сполучнотканиннi септи ендометрiя 



-ворсинки хорiона 

-базальна пластинка ендометрiя 

? 

Iндуктором розвитку нервової трубки є: 

+хордомезодермальний зачаток 

-первинна кишка 

-шкiрна ектодерма 

-зародкова ентодерма 

? 

Як називається тип плаценти, в якiй ворсинки хорiона руйнують епiтелiй маткових залоз i проникають 

в сполучну тканину? 

+десмохорiальна 

-епiтелiохорiальна 

-гемохорiальна 

-ендотелiохорiальна 

? 

До якого типу формувань вiдноситься котиледон плаценти? 

+стовбурова пластинка з її кiнцевим галуженням 

-ворсинка, яка сформована трофобластичним епiтелiєм 

-ворсинка, яка складається з мезенхiми i трофобластичного епiтелiю 

-ворсинка, яка складається з кровоносних судин, сполучної тканини, епiтелiю 

? 

За будовою плацента людини вiдноситься до: 

+гемохорiальних 

-десмохорiальних 

-ендотелiохорiальних 

-епiтелiохорiальних 

? 

До основної вiдпадної Не входять: 

+пристiнкова вiдпадна 

-базальна пластинка 

-сполучнотканиннi септи 

-фiбриноїд Рора 

? 

На 20-ий - 24-й тиждень вiдбувається: 

+органо- i системогенез 

-гаструляцiя, нейруляцiя 

-пологи, перiод новонародженостi 

-iмплантацiя 

? 

Вкажiть правильну послiдовнiсть тканинних елементiв ворсинки хорiона: 

+синцитiотрофобласт - цитотрофобласт- сполучна тканина 

-сполучна тканина- синцитiотрофобласт- цитотрофобласт 

-цитотрофобласт- синцитiотрофобласт- сполучна тканина 

-синцитiотрофобласт- сполучна тканина- цитотрофобласт 

? 

Сполучнотканиннi септи ендометрiя є: 

+виростами базальної пластинки ендометрiя 

-виростами хорiона 

-виростами трофобласта 

-виростами пристiнкової вiдпадної ендометрiя 

? 



До складу базальної пластинки ендометрiя Не входить: 

+фiбриноїд Лангханса 

-децидуальнi клiтини 

-фiбробласт 

-фiбриноїд Рора 

? 

Гладкий хорiон - це: 

+мiсце контакту трофобласта з сумочною вiдпадною 

-мiсце контакту трофобласта з основною вiдпадною 

-мiсце контакту трофобласта з амнiоном 

-мiсце контакту трофобласта з алантоїсом 

? 

Що перешкоджає витiканню кровi iз лакун в порожнину матки? 

+замикальна пластинка мiж хорiоном i основною вiдпадною 

-гемоплацентарний бар'єр 

-фiбриноїд Рора 

-фiбриноїд Лангханса 

? 

З якого джерела розвивається материнська частина плаценти? 

+основна вiдпадна оболонка ендометрiя 

-гдадкий хорiон 

-ворсинковий хорiон 

-сумочна вiдпадна оболонка ендометрiя 

-пристiнкова вiдпадна оболонка ендометрiя 

? 

Якi структури Не входять до складу материнської частини плаценти? 

+хорiальнi ворсинки 

-базальна пластинка ендометрiя 

-септи базальної пластинки ендометрiя 

? 

За способом розмiщення ворсинок плацента людини вiдноситься до: 

+дискоїдальної 

-множинної 

-стрiчкової 

-дифузної 

? 

На 3-iй - 8-ий тиждень ембрiогенезу вiдбувається: 

+гаструляцiя, нейруляцiя, плацентацiя 

-iмплантацiя 

-посилений рiст головного мозку 

-пологи, перiод новонародженостi 

? 

До складу ворсинки плодової частини плаценти Не входить: 

+фiбриноїд Рора 

-цитотрофобласт 

-фiбриноїд Лангханса 

-сполучна тканина з кровоносними судинами 

? 

Плацента Не продукує: 

+соматотропний гормон 

-хорiонiчний гонадотропiн 

-естрогени 



-прогестерон 

? 

З якого джерела розвивається плодова частина плаценти? 

+ворсинчастий хорiон 

-гладкий хорiон 

-основна вiдпадна оболонка ендометрiя 

-сумочна вiдпадна оболонка ендометрiя 

-пристiнкова вiдпадна оболонка ендометрiя 

? 

Якi структури Не входять до складу плодової частини плаценти? 

+базальна пластинка ендометрiя 

-хорiальнi ворсинки 

-хорiальна пластинка 

? 

Що Не входить до складу пуповини? 

+двi вени i одна артерiя 

-двi артерiї i одна вена 

-вартоновi драглi 

? 

Що Не вiдноситься до критичних перiодiв ембрiогенезу? 

+утворення кiнцiвок 

-гаструляцiя 

-плацентацiя 

-iмплантацiя 

? 

Вкажiть правильну послiдовнiсть тканинних структур пуповини: 

+кубiчний епiтелiй-сполучна тканина- кровоноснi судини 

-сполучна тканина- кубiчний епiтелiй- кровоноснi судини 

-кровоноснi судини- кубiчний епiтелiй-сполучна тканина 

? 

Фiбриноїд Рора покриває: 

+базальну пластинку i септи ендометрiя 

-хорiальну пластинку 

-ворсинки хорiона 

? 

Фiбрiноїд Лангханса покриває: 

+ворсинки хорiона 

-базальну пластинку ендометрiя 

-септи ендометрiя 

? 

Плацента Не продукує: 

+соматотропний гормон 

-хорiонiчний гонадотропiн 

-естрогени 

-прогестерон 

? 

Ворсинчастий хорiон - це: 

+похiдна трофобласта 

-похiдна ендометрiя 

-похiдна амнiона 

-похiдна алантоїса 

? 



Хто вперше застосував термiн "тканина"? 

+Бiша М. 

-3аварзiн О.О. 

-Лейдiг Ф. 

-Неємiя Грю 

? 

Тотипотентнiсть - це: 

+можливiсть формування цiлого органiзму 

-можливiсть формування декiлькох типiв спецiалiзованих клiтин, але не всiх типiв 

-можливiсть формування спецiалiзованих клiтин тiльки одного типу 

-можливiсть формування окремих органiв 

? 

Шкiрний епiтелiй походить iз: 

+ектодерми 

-ентодерми 

-мезодерми 

-мезенхiми 

? 

Одношаровий епiтелiй подiляють на: 

+однорядний та багаторядний 

-однорядний та перехiдний 

-однорядний та багатошаровий 

-перехiдний та багаторядний 

? 

Базальна мембрана складається iз: 

+колагену IVтипу 

-сполучної тканини 

-епiтелiальних клiтин 

-судин i нервiв 

? 

Одношаровий плоский епiтелiй(мезотелій) походить iз: 

+вентральної мезодерми 

-ентодерми 

-ектодерми 

-промiжної мезодерми 

? 

Одношаровий кубiчний епiтелiй локалiзований у: 

+канальцях нирки 

-шлунково-кишковому трактi 

-шкiрi 

-серозних оболонках 

? 

Яку функцiю виконують келихоподiбнi клiтини у багаторядному епiтелiї? 

+секреторну 

-опорну 

-камбiальну 

-скоротливу 

? 

Якi функцiї притаманнi одношаровому призматичному епiтелiю? 

+пристiнкове травлення 

-реабсорбцiя речовин з первинної сечi 

-видiлення i всмоктування серозної рiдини 



-очищення повiтря 

? 

Що вiдноситься до постклiтинних структур? 

+еритроцити 

-м'язевi волокна 

-еластичнi волокна 

-основна речовина 

? 

Тканини подiляються на: 

+епiтелiальнi, внутрiшнього середовища, м'язовi та нервову 

-епiтелiальнi, внутрiшнього середовища, м'язовi та кiсткову 

-епiтелiальнi, м'язовi, нервову та кiсткову 

-епiтелiальнi, м'язовi, нервову, кiсткову та хрящову 

? 

Полiпотентнiсть - це: 

+можливiсть утворення декiлькох типiв спецiалiзованих клiтин, але не всiх типiв 

-можливiсть утворення цiлого органiзму 

-можливiсть утворення спецiалiзованих клiтин тiльки одного типу 

-можливiсть утворення окремих органiв 

? 

Кишковий епiтелiй походить iз: 

+ентодерми 

-ектодерми 

-мезодерми 

-мезенхiми 

? 

Багатошаровий епiтелiй подiляють на: 

+багатошаровий плоский зроговiлий, перехiдний, багатошаровий плоский незроговiлий 

-багатошаровий плоский зроговiлий, перехiдний, багаторядний 

-багатошаровий плоский зроговiлий, багатошаровий плоский незроговiлий, багаторядний 

-перехiдний, багаторядний, однорядний 

? 

Що Не є морфофункцiональною особливостю епiтелiю: 

+епiтелiальна тканина складається з клiтин i мiжклiтинної речовини 

-епiтелiальнi клiтини лежать на базальнiй мембранi 

-епiтелiальна тканина не мiстить судин 

-висока здатнiсть до регенерацiї 

? 

Одношаровий кубiчний епiтелiй(нирковий) походить iз: 

+промiжної мезодерми 

-вентральної мезодерми 

-ектодерми 

-ентодерми. 

? 

Полярнiсть притаманна : 

+одношаровому цилiндричному епiтелiю 

-одношаровому кубiчному епiтелiю 

-одношаровому плоскому епiтелiю 

-базальнiй мембранi 

? 

Якi клiтини Не входять до складу одношарового багаторядного епiтелiя: 

+остистi 



-келихоподiбнi 

-миготливi 

-вставнi 

? 

Одношаровий цилiндричний  епiтелiй  облямівкою локалiзований: 

+кишцi 

-матцi 

-шлунку 

-канальцях нирки 

? 

Функцiя кейлонiв: 

+гальмування розмноження клiтин-попередникiв та стовбурових клiтин 

-стимуляцiя розмноження клiтин-попередникiв та стовбурових клiтин 

-регенерацiя пошкоджених структур 

-cтимуляцiя диференцiацiї 

? 

Гiстогенез - це: 

+розвиток тканин 

-розвиток клiтин 

-розвиток органiв 

-розвиток тканин та органiв 

? 

Унiпотентнiсть -це: 

+можливiсть формування спецiалiзованих клiтин тiльки одного типу 

-можливiсть формування цiлого органiзму 

-можливiсть формування спецiалiзованих клiтин, але не всiх типiв 

-можливiсть формування окремих органiв 

? 

Нирковий епiтелiй походить iз: 

+промiжної мезодерми 

-вентральної мезодерми 

-мезенхiми 

-дорсальної мезодерми 

? 

Багаторядний епiтелiй складається iз: 

+рiзних за формою та висотою клiтин 

-тiльки плоских клiтин 

-тiльки кубiчних клiтин 

-тiльки цилiндричних клiтин 

? 

Що є морфофункцiональною особливостю епiтелiю: 

+мiж епiтелiальною та  сполучною тканинами розташовується базальна мембрана 

-епiтелiальна тканина складається з клiтин i мiжклiтинної речовини 

-епiтелiальна тканина мiстить багато судин i нервiв 

-пiд епiтелiальною тканиною розташовується м'язова тканина 

? 

Одношаровий багаторядний вiйчастий епiтелiй локалiзований у: 

+повiтроносних шляхах 

-шлунково-кишковому трактi 

-канальцях нирки 

-серозних оболонках 

? 



Якi функцiї притаманнi одношаровому багаторядному епiтелiю: 

+очищення повiтря 

-реабсорбцiя речовин з первинної сечi 

-видiлення i всмоктування серозної рiдини 

-пристiнкове травлення 

? 

Порожнину матки вистилає: 

+oдношаровий цилiндричний епiтелiй 

-одношаровий багаторядний епiтелiй 

-одношаровий кубiчний епiтелiй 

-одношаровий плоский епiтелiй 

? 

Комiтування - це: 

+обмеження можливостей шляхiв розвитку клiтин 

-гальмування розмноження стовбурових клiтин 

-процес поновлення зруйнованої структури 

-зовнiшнiй прояв детермiнацiї 

? 

Стовбуровi клiтини - це: 

+найменш диференцiйованi клiтини 

-високоспецiалiзованi клiтини 

-клiтини, якi синтезують кейлони 

-клiтини, якi дають розвиток цiлого органiзму 

? 

Целомiчний епiтелiй походить iз: 

+вентральної мезодерми 

-дорсальної мезодерми 

-промiжної мезодерми 

-ектодерми 

? 

В багаторядному епiтелiї: 

+ядра клiтин розташованi в декiлька рядiв 

-клiтини розташованi в декiлька рядiв 

-за формою всi клiтини однаковi 

-мiж клiтинами розмiщуються кровоноснi судини 

? 

В базальному полюсi клiтини розмiщуються: 

+ядро та органели загального призначення 

-ядро та вiйки 

-секреторнi гранули 

-щiточкова облямiвка 

? 

З ангiодермального типу епiтелiя утворюється: 

+ендотелiй 

-багатошаровий епiтелiй 

-одношаровий кубiчний епiтелiй 

-перехiдний епiтелiй 

? 

Яку функцiю виконують вставнi клiтини в багаторядному епiтелiю? 

+камбiальну 

-секреторну 

-скоротливу 



-всмоктувальну 

? 

Якi функцiї притаманнi одношаровому плоскому епiтелiю? 

+видiлення i всмоктування серозної рiдини 

-реабсорбцiя речовин з первинної сечi 

-пристiнкове травлення 

-очищення повiтря 

? 

Що вiдноситься до неклiтинних структур? 

+симпласт, синцитiй, мiжклiтинна речовина 

-симпласт, диферон, мiжклiтинна речовина 

-синцитiй, стовбурова клiтина, мiжклiтинна речовина 

-мiжклiтинна речовина, базальна мембрана, диферон 

? 

Диферон - це: 

+ряд дозрiваючих клiтин одного виду 

-обмеження можливостей шляхiв розвитку 

-сукупнiсть спецiалiзованих клiтин 

-гальмування розмноження стовбурових клiтин 

? 

Яка функцiя Не притаманна епiтелiю? 

+скоротлива 

-секреторна 

-захисна 

-обмiн речовин 

? 

Ангiодермальний епiтелiй походить iз: 

+мезенхiми 

-дорсальної мезодерми 

-промiжної мезодерми 

-вентральної мезодерми 

? 

Епiтелiальнi клiтини з'єднанi з базальною мембраною: 

+напiвдесмосомними контактами 

-десмосомними контактами 

-щiльними контактами 

-щiлинними контактами 

? 

В апiкальному полюсi клiтини розмiщуються: 

+секреторнi гранули та щiточкова облямiвка 

-ядро та органели загального значення 

-ядро та вiйки 

-секреторнi гранули та мiтохондрiї 

? 

Багатошаровий епiтелiй походить iз: 

+ектодерми 

-ентодерми 

-вентральної мезодерми 

-промiжної мезодерми 

? 

Одношаровий плоский епiтелiй локалiзований у: 

+серозних оболонках 



-шкiрi 

-сечовому мiхурi 

-шлунково-кишковому трактi 

? 

Якi клiтини багаторядного епiтелiю сприяють видаленню частинок пилу з повiтроносних шляхiв? 

+миготливi 

-келихоподiбнi 

-вставнi 

-ендокриннi 

? 

Якi функцiї притаманнi одношаровому кубiчному (нирковому) епiтелiю? 

+реабсорбцiя речовин з первинної сечi 

-видiлення i всмоктування серозної рiдини 

-пристiнкове травлення 

-очищення повiтря 

? 

Тканина - це: 

+система органiзму, яка складається з клiтин та їх похiдних 

-система органiзму, яка складається з клiтин 

-система органiзму, яка складається з похiдних клiтин 

-система органiзму, яка складається з симпласту, синцитiю та клiтин 

? 

Назвіть місце локалізації багатошарового плоского незроговiлого епiтелiя : 

+ротова порожнина 

-канальці нирок 

-сечовий мiхур 

-шлунок 

? 

Бiлок кератогiалiн знаходиться в клiтинах: 

+зернистого шару епiдермiса 

-базального шару епiдермiса 

-остистого шару епiдермiса 

-рогового шару епiдермiса 

? 

Як називається другий шар в багатошаровому плоскому незроговiлому епiтелiї? 

+остистий 

-базальний 

-зернистий 

-шар плоских клiтин 

? 

Ендокриноцити - це клiтини: 

+внутрiшньої секрецiї 

-зовнiшньої секрецiї 

-внутрiшньої та зовнiшньої секрецiї 

-клiтини, якi не секретують 

? 

Екзоепiтелiальнi залози розташованi в: 

+сполучнiй тканинi 

-епiтелiї 

-епiдермiсi 

-м`язовiй тканинi 

? 



Якi з перерахованих клiтин представляють собою одноклiтинну епiтелiальну екзокринну залозу? 

+келихоподiбна клiтина 

-вiйчастий епiтелiоцит 

-вставна клiтина 

- клiтина з облямівкою 

? 

Якi екзокриннi залози називають складними? 

+з розгалуженою вивiдною протокою 

-багатоклiтиннi 

-з розгалуженими кiнцевими вiддiлами 

-з альвеолярним кiнцевим вiддiлом 

? 

За хiмiчним складом секрету залози подiляють на: 

+бiлковi, слизовi, мiшанi, сальнi та потовi 

-бiлковi, слизовi, сальнi та потовi 

-мiшанi, сальнi та потовi 

-бiлковi, слизовi та мiшанi 

? 

Сальнi залози секретують по: 

+голокриновому типу 

-мерокриновому типу 

-мiкроапокриновому типу 

-макроапокриновому тип 

 

? 

Багатошаровий плоский зроговiлий епiтелiй укриває: 

+поверхню шкiри 

-кишкiвник 

-сечоводи 

-повiтряноснi шляхи 

? 

Яку функцiю виконують базальнi клiтини в епiдермiсi? 

+вiдповiдають за регенерацiю 

-захисну 

-обумовлюють колiр шкiри 

-сприймають подразнення 

? 

Бiлок елеiдин знаходиться в клiтинах: 

+блискучого шару епiдермiса 

-остистого шару епiдермiса 

-зернистого шару епiдермiса 

-рогового шару епiдермiса 

? 

Як називається третiй шар клiтин в перехiдному епiтелiї? 

+покривний 

-шар плоских клiтин 

-промiжний 

-зернистий 

? 

Екзокриноцити - це клiтини: 

+зовнiшньої секрецiї 

-внутрiшньої секрецiї 



-внутрiшньої та зовнiшньої секрецiї 

-клiтини, якi не секретують 

? 

Якi екзокриннi залози називають простими? 

+з нерозгалудженою вивiдною протокою 

-без вивiдної протоки 

-з розгалудженою вивiдною протокою 

-з нерозгалудженим кiнцевим вiддiлом 

? 

По вiдношенню до епiтелiального пласта залози подiляються на: 

+ендоепiтелiальнi, екзоепiтелiальнi 

-складнi, простi 

-розгалудженi 

-нерозгалудженi 

? 

За типом секрецiї залози подiляються на: 

+мерокриновi, апокриновi, голокриновi 

-мерокриновi, апокриновi, голокриновi та сальнi 

-апокриновi, голокриновi 

-мерокриновi та голокриновi 

? 

Слизовi залози видiляють: 

+слизовий секрет 

-бiлковий секрет 

-мiшаний секрет 

-сальний секрет 

? 

Перехiдний епiтелiй походить з: 

+мезодерми 

-ектодерми 

-ентодерми 

-мезенхiми 

? 

Перехiдний епiтелiй вистилає: 

+сечовивiднi шляхи 

-шлунок 

-анальну частину прямої кишки 

-поверхню шкiри 

? 

Яку функцiю виконують меланоцити базального шару епiдермiса? 

+обумовлюють колiр шкiри 

-захисну 

-механорецептори 

-вiдповiдають за регенерацiю 

? 

Бiлок кератин знаходиться в клiтинах: 

+рогового шару епiдермiса 

-остистого шару епiдермiса 

-зернистого шару епiдермiса 

-блискучого шару епiдермiса 

? 

З яких клiтин складається зернистий шар епiдермiсу? 



+клiтин, якi мiстять зерна бiлка-кератогiалiна 

-стовбурових 

-клiтин з вiдростками 

-рогових лусочок 

? 

Екзокриннi залози мають: 

+кiнцевий вiддiл i вивiдну протоку 

-тiльки кiнцевий вiддiл 

-тiльки вивiдну протоку 

-не мають кiнцевого вiддiлу i вивiдної протоки 

? 

Складнi екзокриннi залози мають: 

+декiлька кiнцевих вiддiлiв i розгалуджену вивiдну протоку 

-одну вивiдну протоку 

-один кiнцевий вiддiл i розгалуджену вивiдну протоку 

-декiлька кiнцевих вiддiлiв i одну вивiдну протоку 

? 

Багатошаровий плоский зроговiлий епiтелiй не має: 

+промiжного шару 

-зернистого шару 

-остистого шару 

-блискучого шару 

? 

Мерокриновий тип секрецiї: 

+секрет видiляється без руйнування гландулоцитiв 

-секрет видiляється з повним руйнуванням гландулоцитiв 

-секрет видiляється з руйнуванням мiкроворсинок гландулоцитiв 

-секрет видiляється з руйнуванням апiкальної частини гландулоцитiв 

? 

За яким типом секретують молочнi залози: 

+апокриновим 

-мерокриновим 

-голокриновим 

-мiшаним 

? 

Виберiть вiрну вiдповiдь: проста розгалуджена екзокринна альвеолярна залоза: 

+видiляє секрет у зовнiшнє середовище 

-ендоепiтелiальна 

-секреторний вiддiл має трубчасту форму 

-має розгалуджену вивiдну протоку 

? 

Багатошаровий плоский незроговiлий епiтелiй Не локалiзований у: 

+сечовивiдних шляхах 

-рогiвцi ока 

-анальнiй частинi прямої кишки 

-стравоходi 

? 

Росткову зону епiдермiса складають такi шари: 

+базальний та остистий 

-базальний, остистий та зернистий 

-остистий та зернистий 

-зернистий та блискучий 



? 

З яких клiтин складається роговий шар епiдермiсу? 

+рогових лусочок 

-стовбурових 

-клiтин з вiдростками 

-клiтин, якi мiстять зерна бiлка-кератогiалiна 

? 

Як називається третiй шар в багатошаровому плоскому незроговiлому епiтелiї? 

+шар плоских клiтин 

-базальний 

-остистий 

-зернистий 

? 

Ендокриннi залози мають: 

+кiнцевий вiддiл 

-вивiдну протоку 

-кiнцевий вiддiл i вивiдну протоку 

-не мають кiнцевого вiддiлу i вивiдної протоки 

? 

Простi нерозгалуженi залози мають: 

+один кiнцевий вiддiл i одну вивiдну протоку 

-декiлька кiнцевих вiддiлiв 

-декiлька вивiдних протокiв 

-декiлька кiнцевих вiддiлiв i одну вивiдну протоку 

? 

За хiмiчним складом секрету мiшанi залози видiляють: 

+бiлки та слиз 

-пiт 

-бiлки 

-бiлки, пiт та слиз 

? 

Для голокринового типу секрецiї характерно: 

+секрет видiляється з повним руйнуванням гландулоцитiв 

-секрет видiляється з руйнуванням мiкроворсинок гландулоцитiв 

-секрет видiляється без руйнування гландулоцитiв 

-секрет видiляється з руйнуванням апiкальної частини гландулоцитiв 

? 

За яким типом секретують потовi залози: 

+апокриновим 

-мерокриновим 

-голокриновим 

-мiшаним 

? 

Багатошаровий плоский зроговiлий епiтелiй походить з: 

+ектодерми 

-ентодерми 

-мезодерми 

-мезенхiми 

? 

Перехiдний епiтелiй Не вистилає: 

+анальну частину прямої кишки 

-сечоводи 



-сечовий мiхур 

-нирковi мисочки 

? 

Базальний шар епiдермiсу складається з: 

+базальних, пiгментних клiтин та макрофагiв 

-базальних, остистих та зернистих клiтин 

-базальних, пiгментних та рогових клiтин 

-базальних, остистих та рогових клiтин 

? 

Як називається третiй шар клiтин в епiдермiсi? 

+зернистий 

-остистий 

-блискучий 

-роговий 

? 

Перехiдний епiтелiй складається з таких шарiв: 

+базальний, промiжний, покривний 

-базальний, остистий, шар плоских клiтин 

-базальний, промiжний, шар плоских клiтин 

-базальний, остистий, покривний 

? 

Ендоепiтелiальнi залози розташованi в: 

+епiтелiї 

-сполучнiй тканинi 

-м`язовiй тканинi 

-нервовiй тканинi 

? 

Простi розгалудженi залози мають: 

+декiлька кiнцевих вiддiлiв 

-один кiнцевий вiддiл 

-декiлька вивiдних протокiв 

-декiлька кiнцевих вiддiлiв i вивiдних протокiв 

? 

Для апокринового типу секрецiї характерно: 

+секрет видiляється з руйнуванням апiкальної частини гландулоцитiв 

-секрет видiляється з повним руйнуванням гландулоцитiв 

-секрет видiляється без руйнування гландулоцитiв 

-секрет видiляється з руйнуванням базальної частини гландулоцитiв 

? 

За яким типом секретують ендокриннi залози: 

+мерокриновим 

-голокриновим 

-мiшаним 

-апокриновим 

? 

З яких фаз складається секрецiя? 

+поглинання вихiдних продуктiв, синтез i нагромадження секрету, видiлення секрету, вiдновлення 

вихiдного стану 

-поглинання вихiдних продуктiв, видiлення секрету, вiдновлення вихiдного стану, синтез i 

нагромадження секрету 

-синтез i нагромадження секрету, видiлення секрету, поглинання вихiдних продуктiв, вiдновлення 

вихiдного стану 



-поглинання вихiдних продуктiв, синтез i нагромадження секрету, вiдновлення вихiдного стану, 

видiлення секрету 

? 

За формою секреторних вiддiлiв залози Не подiляють на: 

+конiчнi 

-трубчастi 

-альвеолярнi 

-альвеолярно-трубчастi 

? 

Яке джерело ембрiонального розвитку кровi? 

+мезенхiма 

-ектодерма 

-промiжна мезодерма 

-ентодерма 

? 

Яка середня кiлькiсть еритроцитiв у жiнок? 

+3,9-4,9 х 10(12) в 1 лiтрi 

-4,0-5,2 х 10(12) в 1 лiтрi 

-3,5-4,5 х 10(12) в 1 лiтрi 

-4,5-5,5 х 10(12) в 1 лiтрi 

? 

Який термiн вказує на зниження кiлькостi еритроцитiв? 

+еритропенiя 

-анiзоцитоз 

-пойкiлоцитоз 

-еритроцитоз 

? 

Лейкоцитоз-це: 

+збiльшена кiлькiсть лейкоцитiв в кровi 

-зменшена кiлькiсть лейкоцитiв в кровi 

-реакцiя зсiдання еритроцитiв 

-зменшена кiлькiсть лейкоцитiв в кровi 

? 

Для гранулоцитiв Не характерно: 

+не мають специфiчної зернистостi 

-мають специфiчну зернистiсть 

-ядра сегментованi 

-не здатнi до мiтозу 

? 

Який вiдсотковий вмiст лiмфоцитiв вiд усiх лейкоцитiв? 

+20-45% 

-1-5% 

-0-1% 

-2-9% 

? 

Яку функцiю виконує бiлок-кристалоїд у еозинофiлiв? 

+антипаразитарну 

-руйнує гiстамiн 

-приймає участь в алергiчних реакцiях 

-антикоагулятивну 

? 

Яку функцiю виконують моноцити? 



+фагоцитоз 

-приймають участь в алергiчних реакцiях 

-приймають участь в зсiданнi кровi 

-антикоагулянти 

? 

Яка основна функцiя лiмфоцитiв? 

+участь в iмунних реакцiях 

-участь в зсiданнi кровi 

-фагоцитоз 

-антикоагулянти 

? 

Вкажiть клiтину, яка синтезує гiстомiн: 

+базофiли 

-нейтрофiли 

-моноцити 

-еозинофiли 

? 

Що Не вiдноситься до тканин внутрiшнього середовища? 

+нервова тканина 

-кров та лiмфа 

-хрящова тканина 

-кiсткова тканина 

? 

Яку об`ємну частину кровi становлять форменi елементи? 

+40-45% 

-30-35% 

-55-60% 

-45-50% 

? 

Який термiн вказує на збiльшення кiлькостi еритроцитiв? 

+еритроцитоз 

-анiзоцитоз 

-пойкiлоцитоз 

-еритропенiя 

? 

Якi фiзико-хiмiчнi властивостi Не притаманнi еритроцитам? 

+здатнi до дiлення 

-здатнi злипатися 

-в гiпотонiчних розчинах набухають 

-можуть витягуватися в 20 разiв 

? 

Для агранулоцитiв Не характерно: 

+не здатнi до мiтозу 

-не мають специфiчної зернистостi 

-ядра не сегментованi 

-здатнi до мiтозу 

? 

Яку функцiю Не виконує нейтрофiл? 

+антикоагулятивну 

-фагоцитарну 

-руйнування та перетравлення мiкроорганiзмiв 

-участь в запальних реакцiях 



? 

Який вiдсотковий вмiст моноцитiв вiд усiх лейкоцитiв? 

+2-9% 

-1-5% 

-0-1% 

-20-45% 

? 

Якi бiлки-ферменти Не входять до складу еозинофiлiв? 

+гепарин 

-пероксидаза 

-гiстомiназа 

-колагенеза 

? 

Якi функцiї виконують В-лiмфоцити? 

+забезпечення гуморального iмуннiтета 

-фагоцитоз 

-участь в зсiданнi кровi 

-збiльшують проникливiсть судин 

? 

До якого типу структур вiдносяться тромбоцити? 

+фрагменти цитоплазми мегакарiоцитiв 

-фрагменти цитоплазми моноцитiв 

-фрагменти цитоплазми еритроцитiв 

-фрагменти цитоплазми лiмфоцитiв 

? 

Яку функцiю Не виконує кров? 

+скоротливу 

-транспортну 

-захисну 

-гомеостатичну 

? 

Яку об`ємну частину кровi становлять плазма? 

+55-60% 

-40-45% 

-45-50% 

-60-65% 

? 

Анiзоцитоз-це: 

+зменшення кiлькостi нормоцитiв 

-збiльшення кiлькостi нормоцитiв 

-зменшення кiлькостi дискоцитiв 

-збiльшення кiлькостi дискоцитiв 

? 

Як називається з`єднання гемоглобiну з оксидом вуглецю СО? 

+карбоксигемоглобiн 

-карбгемоглобiн 

-оксигемоглобiн 

-спектрин 

? 

Яка середня кiлькiсть лейкоцитiв у дорослої здорової людини? 

+3,8-9,8 x 10(9) в 1 лiтрi 

-6,0-8,0 x 10(9) в 1 лiтрi 



-3,9-5,5 x 10(9) в 1 лiтрi 

-10- 12 x 10(9) в 1 лiтрi 

? 

Яке значення фермента-лiзоцима у нейтрофiлiв? 

+руйнує стiнку бактерiй 

-перетравлює колаген 

-зупиняє рiст мiкроорганiзмiв 

-фагоцитує мертвi клiтини 

? 

Який вiдсотковий вмiст еозинофiлiв вiд усiх лейкоцитiв? 

+1-5% 

-0-1% 

-20-45% 

-2-9% 

? 

Яку функцiю виконують Т-лiмфоцити? 

+забезпечення клiтинного iмунiтета 

-участь в зсiданнi кровi 

-збiльшують проникливiсть судин 

-фагоцитоз 

? 

Тромбоцити. Вiрно все, крiм: 

+утворюються в селезiнцi 

-приймають участь в утвореннi тромба 

-не мають ядра 

-цитоплазма клiтини розподiляється на двi зони 

? 

Чоловiк 30 рокiв. Вкажiть показники, якi вiдхиляються вiд норми: 

+сегментоядернi нейтрофiли-30-55% 

-лiмфоцити 20-45% 

-моноцити 2-9% 

-базофiли-0,1% 

? 

Що Не вiдноситься до особливостей тканин внутрiшнього середовища? 

+клiтини мають полярнiсть 

-велика кiлькiсть мiжклiтинної речовини 

-клiтини не мають полярностi 

-клiтини розташовуються вiльно 

? 

Який середнiй об`єм кровi в органiзмi здорової людини в нормi? 

+5-5,5л 

-6-6,6л 

-4-4,5л 

-4-5,5л 

? 

Сироватка кровi-це: 

+плазма кровi без фiбриногена 

-плазма кровi без води 

-кров без формених елементiв 

-кров без плазми 

? 

Як називається речовина, яка утворюється в результатi з`єднання гемоглобiну з вуглекислим газом? 



+карбгемоглобiн 

-карбоксигемоглобiн 

-оксигемоглобiн 

-спектрин 

? 

Лейкопенiя-це: 

+зменшена кiлькiсть лейкоцитiв в кровi 

-збiльшена кiлькiсть лейкоцитiв в кровi 

-зменшена кiлькiсть тромбоцитiв в кровi 

-реакцiя зсiдання еритроцитiв 

? 

Якi бiлки-ферменти Не мiстяться у первинних гранулах нейтрофiлiв? 

+лактоферiн 

-катепсин G 

-лiзоцим 

-мiєлопероксидаза 

? 

Який вiдсотковий вмiст базофiлiв вiд усiх лейкоцитiв? 

+0-1% 

-1-5% 

-20-45% 

-2-9% 

? 

Якi клiтини кровi синтезують гiстамiназу? 

+еозинофiли 

-базофiли 

-моноцити 

-нейтрофiли 

? 

Жiнка 30 рокiв. Вкажiть показники, якi Не вiдхиляються вiд норми: 

+лiмфоцити 20-45% 

-еозинофiли 2-9% 

-моноцити 0-1% 

-сегментоядернi нейтрофiли 30-55% 

? 

Транспорт залiза в кровi здiйснює бiлок: 

+трансферiн 

-альбумiн 

-iмуноглобулiни 

-транскобаломiн 

? 

Плазма складається з: 

+води 90%, органiчнi речовини 9%, неорганiчнi речовини 1% 

-води 90%, органiчнi речовини 1%, неорганiчнi речовини 9% 

-води 90%, сироватка кровi 9%, органiчнi речовини 1% 

-сироватка кровi 90%, органiчнi речовини 9%, неорганiчнi речовини 1% 

? 

Яка середня кiлькiсть еритроцитiв у чоловiкiв? 

+4,0-5,2 x 10(12) в 1 лiтрi 

-3,9-4,9 x 10(12) в 1 лiтрi 

-4,5-5,5 x 10(12) в 1 лiтрi 

-3,9-5,5 x 10(12) в 1 лiтрi 



? 

Який середнiй дiаметр нормоцитiв? 

+7- 8 мкм 

-5,1-5,9 мкм 

-9-12 мкм 

-6-9 мкм 

? 

Як називається речовина, яка утворюється в результатi з`єднання гемоглобiну з киснем? 

+оксигемоглобiн 

-карбгемоглобiн 

-карбоксигемоглобiн 

-спектрин 

? 

Який вiдсотковий вмiст нейтрофiлiв вiд загальної кiлькостi лейкоцитiв? 

+40-75% 

-18-38% 

-20-45% 

-2-9% 

? 

Якi функцiї Не притаманнi еозинофiлам? 

+приймає участь в зсiданнi кровi 

-iнактивацiя гiстамiна 

-приймає участь в алергiчних i анафiлактичних реакцiях 

-здатнi до фагоцитозу 

? 

Яка основна функцiя гiстамiну? 

+збiльшує проникливiсть судин та визиває появу набрякiв 

-антикоагулянт 

-здатнiсть до фагоцитозу 

-руйнують стiнки бактерiї 

? 

Якi бiлки плазми беруть участь в iмунних реакцiях? 

+iмуноглобулiни 

-фiбриноген 

-альбумiн 

-церуплазмiн 

? 

Якi клiтини кровi вiдносяться до гранулярних лейкоцитiв? 

+моноцити та лiмфоцити 

-нейтрофiли та базофiли 

-еозинофiли та моноцити 

-моноцити та тромбоцити 

? 

Якi бiлки Не утворюють цитоскелет еритроцитiв? 

+мiозин 

-актин 

-анкiрiн 

-полоса  4. 1. 

? 

Яка функцiя плазматичних клiтин? 

+продукцiя антитiл 

-продукцiя мiжклiтинної речовини 



-продукцiя бiогенних амiнiв 

-теплоiзоляцiя 

? 

Яка функцiя фiбробластiв? 

+продукцiя мiжклiтинної речовини 

-фагоцитоз 

-продукцiя антитiл 

-теплопродукцiя 

? 

Яка функцiя тканинних базофiлiв? 

+продукцiя бiогенних амiнiв 

-продукцiя мiжклiтинної речовини 

-фагоцитоз 

-продукцiя антитiл 

? 

Яка функцiя макрофагiв? 

+фагоцитоз 

-продукцiя мiжклiтинної речовини 

-продукцiя антитiл 

-продукцiя бiогенних амiнiв 

? 

Яке джерело утворення макрофагоцитiв в постембрiональному перiодi? 

+моноцити 

-В-лiмфоцити 

-адвентицiйнi клiтини 

-Т-лiмфоцити 

? 

Якi морфологiчнi ознаки Не характеризують колагеновi волокна? 

+розгалуджуються i анастомозують 

-мають аморфний компонент 

-мають посмугованi фiбрили 

-не розгалуджуються i не анастомозують 

? 

Ким була сформульована концепцiя макрофагiчної системи органiзму? 

+I.I.Мечнiковим 

-А.А.Заварзiним 

-В.Ромейсоном 

-Н.Г.Хлопiним 

? 

Назвiть клiтини сполучної тканини, що продукують елементи рубця? 

+фiбробласти 

-гiстiоцити 

-фiброцити 

-плазмоцити 

? 

Вазоактивна речовина, що пiдвищує проникливiсть кровоносних судин? 

+гiстамiн 

-адреналiн 

-норадреналiн 

-гепарин 

? 

Якi речовини Не продукує фiбробласт? 



+лiзоцим 

-проеластин 

-проколаген 

-ГАГ 

? 

Яке джерело утворення фiбробластiв в ембрiональному перiодi? 

+мезенхiма 

-ектодерма 

-промiжна мезодерма 

-ентодерма 

? 

Якi з перерахованих ознак Не характеризують адипоцити бурого жиру? 

+в цитоплазмi знаходиться велика жирова краплина 

-в цитоплазмi знаходяться багаточисельнi дрiбнi жировi краплi 

-ядро розташовується в центрi клiтини 

-в цитоплазмi знаходяться багаточисельнi мiтохондрiї 

? 

Яка головна морфологiчна характеристика тканинних базофiлiв? 

+наявнiсть в цитоплазмi метахроматичних гранул 

-наявнiсть базофiльної цитоплазми 

-в ядрi радiально розмiщенi глибки гетерохроматину 

-наявнiсть в цитоплазмi багаточисельних мiтохондрiй 

? 

Основна речовина ПВСТ грає важливу роль: 

+запобiгає поширенню бактерiй 

-в обмiнi речовин мiж тканиною та кров`ю 

-в утвореннi антитiл 

-у механiчнiй мiцностi сполучної тканини 

? 

Для малоспецiалiзованих фiбробластiв характерно: 

+велика кiлькiсть вiльних рибосом 

-добре розвинута гранулярна ЕПС 

-велика кiлькiсть лiзосом 

-наявнiсть на поверхнi рецепторiв до опсонiнiв 

? 

Дегрануляцiя тучних клiтин обумовлена: 

+утворенням на мембранi тучної клiтини комплексу антитiло-антиген 

-приєднанням антитiла до поверхнi тучної клiтини 

-приєднанням антигену до поверхнi тучної клiтини 

? 

Яка iз функцiй Не вiдповiдає фiбробласту? 

+продукцiя антитiл 

-продукцiя всiх компонентiв мiжклiтинної речовини 

-пiдтримка структурної органiзацiї i хiмiчного гомеостазу мiжклiтинної речовини 

-регуляцiя дiяльностi iнших клiтин 

? 

Для якої iз названих клiтин характерне диплазматичне диференцiювання? 

+фiбробласту 

-тканинному базофiли 

-адипоциту 

-макрофагу 

? 



До несульфатованих ГАГ вiдноситься: 

+гiалуронова кислота 

-гепарин 

-дерматансульфат 

-хондроїтинсульфат 

? 

Для плазмоцита Не характерно: 

+оксифiлiя цитоплазми 

-базофiлiя цитоплазми 

-"Свiтле подвiр`я" бiля ядра 

-ексцентрично розташоване ядро 

? 

Якi з перерахованих ознак Не характеризують адипоцити бiлого жиру? 

+в цитоплазмi знаходяться багаточисельнi мiтохондрiї 

-наявнiсть в цитоплазмi великої жирової краплини 

-ядро розмiщується ексцентрично 

-в цитоплазмi знаходяться поодинокi мiтохондрiї 

? 

Якi з перерахованих ознак вiдсутнi в плазматичнiй клiтинi? 

+наявнiсть в цитоплазмi метахроматичних гранул 

-в ядрi радiально розмiщенi глибки гетерохроматину 

-в клiтинi добре розвинена гранулярна ендоплазматична сiтка 

-бiля ядра розмiщена свiтла смужка цитоплазми 

? 

Клiтина волокнистої сполучної тканини, в якiй знаходяться багаточисленнi мета хроматичнi гранули: 

+тканинний базофiл 

-макрофаг 

-плазмоцит 

-ретикулоцит 

? 

Якi клiтини волокнистої сполучної тканини синтезують мiжклiтинну речовину? 

+фiбробласти 

-тканиннi базофiли 

-макрофаги 

-ретикулоцити 

? 

До сульфатових ГАГ Не вiдноситься: 

+гiалуронова кислота 

-гепарин 

-дерматансульфат 

-хондроїтинсульфат 

? 

Дегрануляцiя тучних клiтин обумовлена: 

+утворенням на мембранi тучної клiтини комплексу антитiло-антиген 

-приєднанням антитiла до поверхнi тучної клiтини 

-приєднанням антигену до поверхнi тучної клiтини 

? 

Специфiчний фагоцитоз макрофагiв обумовленний: 

+наявнiстю на поверхнi рецепторiв до опсонiнiв 

-наявнiстю лiзосом 

-наявнiстю бактерицидних факторiв 

? 



В аморфнiй речовинi Не дифундують: 

+бактерiї, вiруси 

-низькомолекулярнi речовини 

-вода 

-iони 

? 

Де утворюється дефiнiтивна форма колагенових волокон? 

+в позаклiтинному матриксi 

-в комплексi Гольджi фiбробласта 

-в гранулярнiй ЕПС фiбробласта 

? 

Основна речовина ПВСТ грає важливу роль: 

+запобiгає поширенню бактерiй 

-в обмiнi речовин мiж тканиною та кров`ю 

-в утвореннi антитiл 

-у механiчнiй мiцностi сполучної тканини 

? 

Яка функцiя бурого жиру? 

+теплоiзоляцiя 

-продукцiя мiжклiтинної речовини 

-продукцiя антитiл 

-продукцiя бiогенних амiнiв 

? 

Якi клiтини з перерахованих синтезують бiогеннi амiни? 

+еозинофiли 

-ретикулоцити 

-плазмоцити 

-макрофаги 

? 

Якi клiтини Не вiдносяться до макрофагiчної системи? 

+остеобласти 

-моноцити кровi 

-вiльнi i фiксованi макрофаги 

-нейтрофiльнi гранулоцити 

? 

Елемент волокнистої сполучної тканини, що складає основну масу рубця: 

+колагеновi волокна 

-ретикулярнi волокна 

-еластичнi волокна 

-основна речовина 

? 

Чужерiднi антигени, що проникають у сполучну тканину, знищуються: 

+макрофагами 

-тканинними базофiлами 

-адипоцитами 

-пiгментоцитами 

? 

Якi морфологiчнi ознаки Не характеризують еластичнi волокна? 

+не мають аморфного компонента 

-розгалуджуються i анастомозують 

-мають аморфний компонент 

-не мають посмугованих фiбрил 



? 

Бактерiї, що потрапили в сполучну тканину, фагоцитуються, знешкоджуються та виводяться: 

+нейтрофiлами 

- Т-лiмфоцити 

-В-лiмфоцити 

? 

Бактерицидна активнiсть макрофагiв забезпечується наявнiстю: 

+лiзоцима 

-гiалуронiдази 

-простагландицитiв 

-еластази 

? 

До клiтин-резидентiв Не вiдносяться: 

+лейкоцити 

-фiбробласти 

-адвентицiйнi клiтини 

-адiпоцити 

? 

Похiдними стовбурової клiтини кровi Не є: 

+адiпоцити 

-лейкоцити 

-макрофаги 

-тканиннi базофiли 

? 

Яка функцiя адипоцитiв бiлого жиру? 

+теплопродукцiя 

-теплоiзоляцiя 

-продукцiя мiжклiтинної речовини 

-продукцiя антитiл 

? 

Клiтина, в якiй активно здiйснюється синтез iмуноглобулiнiв: 

+плазмоцит 

-тканинний базофiл 

-ретикулоцит 

-макрофаг 

? 

В якiй клiтинi волокнистої сполучної тканини знаходяться багаточисленнi первиннi i вториннi 

лiзосоми? 

+макрофаг 

-плазмоцит 

-тканинний базофiл 

-ретикулоцит 

? 

Яке джерело утворення фiбробластiв в постембрiональному перiодi? 

+адвентицiйнi клiтини 

-В-лiмфоцити 

-Т-лiмфоцити 

-моноцити 

? 

Яке джерело утворення плазмоцитiв в постембрiональному перiодi? 

+В-лiмфоцити 

-адвентицiйнi клiтини 



-моноцити 

-Т-лiмфоцити 

? 

До клiтин-iмiгрантiв Не вiдносяться: 

+фiбробласти 

-нейтрофiли 

-макрофаги 

-тканиннi базофiли 

? 

За збiльшення проникливостi аморфної речовини вiдповiдають: 

+гiстамiн i гiалуронiдаза 

-гепарин i гiалуронiдаза 

-простагландини i гiалуронiдаза 

-еластаза i гiалуронiдаза 

? 

Сполучнi тканини вiд епiтелiальних вiдрiзняються: 

+аполярнiстю клiтин 

-високою активнiстю фiзiологiчної регенерацiї 

-наявнiстю вiльних нервових закiнчень 

? 

Де Не локалiзована ПВСТ? 

+утворює фасцiї i аноневрози 

-всерединi органiв i мiж ними 

-пiд епiтелiєм 

-в стiнцi кровоносних судин 

? 

Специфiчний фагоцитоз макрофагiв обумовленний: 

+наявнiстю на поверхнi рецепторiв до опсонiнiв 

-наявнiстю лiзосом 

-наявнiстю бактерицидних факторiв 

? 

Клiтини сполучних тканин вiдрiзняються вiд епiтелiальних: 

+аполярнiстю клiтин 

-вiльним розташуванням у мiжклiтиннiй речовинi 

-наявнiстю органел загального призначення 

-невисокою активнiстю фiзiологiчної регенерацiї 

? 

Якi з перерахованих ознак характеризують адипоцити бурого жиру? 

+В цитоплазмi знаходяться багаточисленнi мiтохондрiї 

-В цитоплазмi знаходиться велика жирова краплина 

-Ядро розмiщується ексцентрично 

-В цитоплазмi знаходяться поодинокi мiтохондрiї 

? 

Яке основне функцiональне значення слизової сполучної тканини? 

+Протидiя стисканню 

-Трофiка 

-Протидiя розтягненню 

-Депонування глiкогену 

? 

Щiльна волокниста сполучна тканина є рiзновидом: 

+опорно-трофiчних тканин 

-трофiчних тканин 



-сполучних тканин iз спецiальними властивостями 

-хрящової тканини 

? 

Для щiльної волокнистої оформленої сполучної тканини НЕ характерно: 

+утворення капсул рiзних органiв 

-паралельне розташування пучкiв колагенових волокон 

-вмiст клiтинних елементiв невеликий 

-утворення сухожиль, апоневрозiв 

? 

Для сухожильних клiтин або тендиноцитiв НЕ характерно: 

+рiзко оксифiльна цитоплазма 

-подовжене ядро 

-на поперечному зрiзi клiтини мають форму зiрки 

-клiтини мають вiдростки 

? 

Анорексiя за визначенням - це: 

+зниження апетиту 

-пiдвищення апетиту 

-вiдсутнiсть апетиту 

-вiдсутнiсть межi апетиту 

? 

Пiд час розвитку плода iнтенсивне накопичення жирової тканини вiдбувається: 

+останнiй триместр вагiтностi 

-перший триместр вагiтностi 

-в перiод новонародженостi 

-пiд час пiзньої гаструляцiї 

? 

Лiпогенез - це: 

+вiдкладення жирiв у жировiй тканинi 

-мобiлiзацiя жирiв 

-руйнацiя частини жирової тканини 

-розщеплення жирiв 

? 

Для пiгментної тканини НЕ характерно: 

+має великий вмiст гiалуронової кислоти 

-велика кiлькiсть пiгментних клiтин 

-велика кiлькiсть кровоносних судин 

-розташовується у судиннiй оболонцi ока 

? 

Сполучна тканина вiд епiтелiальної вiдрiзняється: 

+аполярнiстю клiтин 

-наявнiстю вiльних нервових закiнчень 

-високою активнiстю фiзiологiчної регенерацiї 

-незначною кiлькiстю мiжклiтинної речовини 

? 

Якi з перерахованих ознак характеризують адипоцити бiлого жиру? 

+Ядро розташоване ексцентрично 

-Наявнiсть в цитоплазмi багаточисленних малих жирових краплин 

-В цитоплазмi знаходяться багаточисленнi мiтохондрiї 

-Ядро розташоване в центрi 

? 

До складу яких iз перерахованих органiв входить ретикулярна сполучна тканина? 



+Кровотворнi органи 

-Скелетнi м`язи 

-Шкiра 

-Зв`язки 

? 

До тканин зi спецiальними властивостями НЕ належать: 

+гiалiнова тканина 

-ретикулярна тканина 

-пiгментна тканина 

-слизова тканина 

? 

Функцiї сухожильних пучкiв? 

+Зв`язують м`язи з кiстками 

-З`єднують кiстки скелету мiж собою 

-Утворюють сiтчастий шар дерми 

-Утворюють сполучнотканинну строму органiв 

? 

До функцiй жирової тканини НЕ належить: 

+скелетна 

-трофiчна 

-регуляторна 

-теплопродукцiя 

? 

Слабкий розвиток жирової тканини у новонародженого слугує ознакою чи є вiн: 

+недоношеним 

-доношеним 

-зрiлим 

-життєздатним 

? 

Лiполiз - це: 

+мобiлiзацiя жирiв 

-вiдкладення жирiв у жировiй тканинi 

-утворення жирiв 

-депонування жирiв 

? 

Пiгментнi клiтини подiляються на: 

+меланоцити та меланофори 

-фiбробласти та фiброцити 

-макрофаги та плазмоцити 

-тканиннi базофiли та лейкоцити 

? 

Щiльна сполучна тканина вiдрiзняється вiд пухкої: 

+переважанням волокнистих структур та незначним вмiстом клiтинних елементiв 

-великою кiлькiстю макрофагiв 

-великим вмiстом аморфної речовини 

-певним напрямком волокон у тканинному матриксi 

? 

Якi клiтини з перерахованих переважають у щiльнiй волокнистiй сполучнiй тканинi? 

+Фiброцити 

-Плазмоцити 

-Макрофаги 

-Тканиннi базофiли 



? 

Назвiть тканину, основна речовина якої має студнеподiбну консистенцiю: 

+слизова тканина 

-ретикулярна тканина 

-пiгментна тканина 

-жирова тканина 

? 

Щiльна волокниста сполучна тканина виконує головним чином наступнi функцiї: 

+амортизацiйно-механiчну 

-захисну 

-формоутворюючу 

-трофiчну 

? 

Первиннi сухожильнi пучки: 

+розташовуються мiж рядами фiброцитiв 

-мають зовнiшню оболонку - ендотендинiй 

-мають оболонку - перитендинiй 

-колагеновi волокна та фiброцити розташованi у виглядi пластин 

? 

До функцiй сполучної тканини зi спецiальними властивостями НЕ входить: 

+iмунна 

-продукування мiжклiтинної речовини 

-опорно-трофiчна 

-ендокринна 

? 

Для бiлої жирової тканини характерно: 

+практично не змiнюється її вмiст пiд час недостатнього чи пiдвищеного живлення 

-має обмежену кiлькiсть в органiзмi дорослої людини 

-слугує джерелом утворення доброякiсних пухлин 

-має великий вмiст каротиноїдiв 

? 

Бiла жирова тканина складається: 

+лiпiди 60-85%, вода - 5-30%, бiлки 2-3% 

-лiпiди 10-15%, вода - 55-60%, бiлки 12-23% 

-лiпiди 20-35%, вода - 45-50%, бiлки 22-33% 

-лiпiди 30-55%, вода - 35-40%, бiлки 32-30% 

? 

Чим зумовлений високiй рiвень розвитку бурої жирової тканини у новонароджених: 

+недостатньою функцiєю терморегуляцiї 

-малою вагою 

-зрiлiстю плода 

-доношеностю 

? 

Цитоплазма меланоцита має велику кiлькiсть гранул: 

+меланосом 

-лiпосом 

-фагосом 

-кератину 

? 

Яку функцiю виконують адипоцити бурого жиру? 

+Теплопродукцiя 

-Продукцiя мiжклiтинної речовини 



-Фагоцитоз 

-Продукцiя антитiл 

? 

Що являється критерiєм подiлу щiльної волокнистої сполучної тканини на оформлену i неоформлену: 

+взаємо розмiщення волокон 

-склад аморфної речовини 

-кiлькiсне вiдношення клiтин i волокон 

-тип волокон 

? 

До фiброзних мембран вiдносяться: 

+зв`язки 

-апоневрози 

-фасцiї 

-тверда мозкова оболонка 

? 

Для щiльної волокнистої сполучної тканини НЕ характерно: 

+має велику кiлькiсть кровоносних та лiмфатичних судин 

-високий вмiст волокон, якi формують товстi пучки 

-мала кiлькiсть основної аморфної речовини 

-порiвняно низький рiвень вмiсту клiтинних елементiв 

? 

Вториннi сухожильнi пучки: 

+мають зовнiшню оболонку - ендотендiнiй 

-мають оболонку - перитендiнiй 

-колагеновi волокна та фiброцити розташованi у виглядi пластин 

-розташовуються мiж рядами фiброцитiв 

? 

Основний об`єм жирової тканини займають такi клiтиннi елементи: 

+адипоцити 

-фiброцити 

-макрофаги 

-тканиннi базофiли 

? 

Для бурої жирової тканини характерно: 

+слугує джерелом утворення доброякiсних пухлин 

-має великий вмiст каротиноїдiв 

-має необмежену кiлькiсть в органiзмi людини 

-зумовлює статевi особливостi фiгури 

? 

Для виявлення лiпiдiв на гiстологiчних препаратах використовують: 

+судан III 

-гематоксилiн 

-еозин 

-азур 

? 

Що НЕ характерно для слизової тканини: 

+утворює строму органiв 

-рiзка перевага мiжклiтинної речовини 

-волокнистий компонент слабо розвинутий 

-заповнює пупковий канатик у плода 

? 

Меланiн - це: 



+пiгмент 

-жир 

-вуглевод 

-бiлок 

? 

Яка функцiя адипоцитiв бiлого жиру? 

+Теплоiзоляцiя 

-Фагоцитоз 

-Продукцiя антитiл 

-Продукцiя бiогенних амiнiв 

? 

Якi компоненти переважають в сухожилках? 

+Колагеновi волокна 

-Основна речовина 

-Клiтини 

-Лiмфатичнi мiкросудини 

? 

Пiгментну тканину НЕ утворюють: 

+похiднi клiтин шкiрної ектодерми 

-похiднi стовбурової стромальної клiтини 

-похiднi стовбурової кровотворної клiтини 

-похiднi клiтин нейрального гребеня 

? 

Третиннi сухожильнi пучки: 

+мають оболонку - перитендинiй 

-мають зовнiшню оболонку - ендотендинiй 

-колагеновi волокна та фiброцити розташованi у виглядi пластин 

-розташовуються мiж рядами фiброцитiв 

? 

У нормi жирова тканина складає: 

+у чоловiкiв 15-20%, у жiнок 20-25% вiд ваги тiла (10-20 кг у здорової людини) 

-у чоловiкiв 5-10%, у жiнок 10-15% вiд ваги тiла (5-10 кг у здорової людини) 

-у чоловiкiв 25-30%, у жiнок 30-35% вiд ваги тiла (20-25 кг у здорової людини) 

-у чоловiкiв 30-35%, у жiнок 35-40% вiд ваги тiла (25-30 кг у здорової людини) 

? 

В ембрiогенезi жирова тканина розвивається з: 

+мезенхiми 

-ектодерми 

-нервової трубки 

-гiпобласта 

? 

Колiр бурої жирової тканини зумовлений: 

+високим вмiстом цитохромiв 

-низьким рiвнем кровопостачання 

-високим вмiстом каротиноїдiв 

-високим вмiстом триглiцирiдiв 

? 

Основна речовина слизової тканини має: 

+велику кiлькiсть гiалуроновї кислоти 

-великий вмiст колагенових волокон 

-цитоплазма має велику кiлькiсть лiпiдiв 

-великий вмiст ретикулярних волокон 



? 

До функцiй жирової тканини НЕ належить: 

+скелетна 

-трофiчна 

-регуляторна 

-теплопродукцiя 

? 

До скелетних тканин НЕ належать: 

+фасцiї 

-хрящова 

-кiсткова 

-цемент зуба 

? 

Хондриновi волокна, якi розмiщенi у мiжклiтиннiй речовинi побудованi з: 

+колагену II типу 

-колагену I типу 

-колагену III типу 

-колагену III типу 

? 

Протеоглiкани забезпечують: 

+пружнiсть та еластичнiсть 

-щiльнiсть i мiцнiсть 

-пухкiсть i амортизацiю 

-щiльнiсть i енерговiддачу 

? 

Яку форму мають хондроцити? 

+округлу або полiгональну 

-плоску 

-бобовидну 

-зiрчасту 

? 

Для хондроцитiв III типу притаманно: 

+найнижчий рiвень ядерно-цитоплазматичного спiввiдношення 

-знаходяться переважно у складi молодої хрящової тканини 

-високий рiвень ядерно-цитоплазматичного спiввiдношення 

-високий рiвень синтезу протеоглiканiв 

? 

Що НЕ входить до складу перихондорiю (охрястя) гiалiнового хряща? 

+ретикулярна тканина 

-поверхневий волокнистий шар 

-колагеновi волокна 

-хондробласти та прехондробласти 

? 

Мiсце локалiзацiї еластичної хрящової тканини в органiзмi людини? 

+вушна раковина 

-суглоби 

-мiж хребцевi диски 

-стiнки бронхiв 

? 

Що характерно для вiкових змiн хрящової тканини? 

+збiльшення колагенових волокон та їх звапнування 

-збiльшення еластичностi та пружностi. 



-збiльшення ступеня гiдратацiї та зменшення солей кальцiю 

-замiна хрящовою тканиною кiсткової тканини 

? 

Iнтерстицiйний рiст або внутрiшнiй рiст хряща вiдбувається: 

+в результатi розмноження молодих хондроцитiв новоутворених iзогенних груп 

-пролiферацiєю хондробластiв глибокого шару 

-перетворення хондробластiв у хондроцити 

-за рахунок продукцiї хондробластами та хондроцитами мiжклiтинної речовини 

? 

До складу власне гiалiнового хряща НЕ належать: 

+адипоцити 

-iзогеннi групи хондроцитiв 

-молодi поодинокi хондроцити 

-хондромукоїд i хондриновi волокна 

? 

До функцiй скелетних тканин НЕ належать: 

+секреторна 

-опорна 

-механiчна 

-приймають участь у водно-сольовому обмiнi 

? 

Який вид хрящової тканини не видiляють: 

+ретикулярний 

-гiалiновий 

-еластичний 

-волокнистий 

? 

Протеоглiкан синтезують: 

+хондробласти 

-хондроцити 

-хондриновi волокна 

-прехондробласти 

? 

Група клiтин хондроцитiв, якi розташовуються в лакунах мають назву: 

+iзогеннi 

-периферiйнi 

-апозицiйнi 

-iнтерстицiйнi 

? 

Яка функцiя НЕ характерна для охрястя? 

+забезпечення iнтерстицiйного росту 

-регенераторна 

-захисна 

-трофiчна 

? 

Поверхневий шар перихондрiю гiалiнового хряща має: 

+багато судин, що забезпечують трофiку 

-багато слизової тканини 

-багато хондроцитiв 

-хондриновi волокна побудованi з еластину 

? 

Що вiдрiзняє еластичний хрящ вiд гiалiнового: 



+хондриновi волокна побудовнi з еластину 

-має охрястя 

-має поодинокi хондроцити або iзогеннi групи 

-має шар власне хряща 

? 

Що НЕ належить до факторiв регуляцiї метаболiзму хрящової тканини? 

+iмунна регуляцiя 

-механiчнi навантаження 

-нервова регуляцiя 

-гуморальна регуляцiя 

? 

Що характерно для хондроцитiв волокнистого хряща? 

+утворення ними своєрiдних рядiв 

-поодиноке ними розташування 

-утворення ними iзогенних груп 

-їх вiдсутнiсть 

? 

Що НЕ характерно для гiалiнового хряща суглобiв: 

+поверхневi хондроцити утворюють iзогеннi групи 

-вiдсутнiсть охрястя 

-хондроцити розташованi рядами 

-колагеновi волокна набувають рiзного напрямку 

? 

Хрящова тканина належить до: 

+опорних тканин внутрiшнього середовища 

-трофiчних тканин внутрiшнього середовища 

-опорно-трофiчних тканин внутрiшнього середовища 

-епiтелiальних тканин 

? 

До основних функцiй усiх видiв хрящiв належить: 

+опорна та формоутворююча 

-опорна та секреторна 

-формотворна та фагоцитарна 

-секреторна та фагоцитарна 

? 

Цитоплазма хондробластiв за рахунок великого вмiсту РНК фарбується: 

+базофiльно 

-оксифiльно 

-нейтрофiльно 

-ацидофiльно 

? 

Скiльки типiв хондроцитiв видiляють? 

+3 

-2 

-4 

-5 

? 

Локалiзацiя гiалiнового хряща в органiзмi людини: 

+на суглобових поверхнях i в метаепiфiзарних пластинках росту кiсток 

-вушнi раковини 

-симфiз лобкових кiсток 

-клиноподiбних хрящах гортанi 



? 

За рахунок глибокого клiтинного шару охрястя гiалiнового хряща вiдбувається: 

+фiзiологiчна регенерацiя та апозицiйний рiст 

-репаративна регенерацiя та iнтерстицiйний рiст 

-фiзiологiчна регенерацiя та iнтерстицiйний рiст репаративна регенерацiя та апозицiйний рiст 

? 

Мiсце локалiзацiї волокнистої хрящової тканини в органiзмi: 

+мiжхребцевi диски 

-суглоби 

-стiнки бронхiв 

-вушна раковина 

? 

Для хондроцитiв III типу притаманно: 

+найнижчий рiвень ядерно-цитоплазматичного спiввiдношення 

-знаходяться переважно у складi молодої хрящової тканини 

-високий рiвень ядерно-цитоплазматичного спiввiдношення 

-високий рiвень синтезу протеоглiканiв 

? 

Що НЕ входить до складу перихондорiю (охрястя) гiалiнового хряща? 

+ретикулярна тканина 

-поверхневий волокнистий шар 

-колагеновi волокна 

-хондробласти та прехондробласти 

? 

Хондроцити - це: 

+основнi клiтини хряща 

-молодi клiтини 

-напiвстовбуровi клiтини 

-стовбуровi клiтини 

? 

Хрящова тканина складається з таких клiтинних елементiв: 

+хондробластiв та хондроцитiв 

-фiбробластiв та фiброцитiв 

-меланоцитiв та меланофорiв 

-тендиноцитiв та адипоцитiв 

? 

Джерелом розвитку хрящової тканини є: 

+мезенхiма 

-мезодерма 

-нервова трубка 

-спланхнотом 

? 

Хондробласти здатнi до: 

+апозицiйного або периферичного росту 

-iнтерстицiйного або внутрiшнього росту 

-апозицiйно-iнтерстицiального росту 

-вегетативного росту 

? 

Для хондроцитiв I типу притаманно: 

+високий рiвень ядерно-цитоплазматичного спiввiдношення 

-у цитоплазмi багато РНК, гр. ЕПС 

-найнижчiй рiвень ядерно-цитоплазматичного спiввiдношення 



-високий рiвень синтезу глiкопротеїнiв, бiлкiв колагену й еластину 

? 

Основу бiльшостi кiсток скелету в ембрiональний перiод складає: 

+гiалiновий хрящ 

-еластичний хрящ 

-волокнистий хрящ 

-хондромукоїд 

? 

До складу власне гiалiнового хряща НЕ належать: 

+адипоцити 

-iзогеннi групи хондроцитiв 

-молодi поодинокi хондроцити 

-хондромукоїд i хондриновi волокна 

? 

Що характерно для хондроцитiв волокнистого хряща: 

+утворення своєрiдних рядiв 

-поодиноке розташування 

-утворення iзогенних груп 

-їх вiдсутнiсть 

? 

Хондриновi волокна, якi розмiщенi у мiжклiтиннiй речовинi побудованi з: 

+колагену II типу 

-колагену I типу 

-колагену III типу 

-колагену III типу 

? 

Протеоглiкани забезпечують: 

+пружнiсть та еластичнiсть 

-щiльнiсть i мiцнiсть 

-пухкiсть i амортизацiю 

-щiльнiсть i енерговiддачу 

? 

Який вид хрящової тканини не видiляють: 

+ретикулярний 

-гiалiновий 

-еластичний 

-волокнистий 

? 

Поживнi речовини всередину хряща потрапляють шляхом дифузiї з: 

+охрястя 

-сполучної тканини 

-перiосту 

-ендосту 

? 

Яка вiрна послiдовнiсть хрящового диферону? 

+стовбуровi клiтини, прехондробласти, хондробласти, хондроцити 

-стовбуровi клiтини, хондроцити, напiвстовбуровi клiтини, хондробласти 

-стовбуровi клiтини, прехондробласти, хондроцити, хондробласти 

-прехондробласти, стовбуровi клiтини, хондробласти, хондроцити 

? 

Хондроцити - це: 

+основнi клiтини хряща 



-молодi клiтини 

-напiвстовбуровi клiтини 

-стовбуровi клiтини 

? 

Для хондроцитiв II типу притаманно: 

+у цитоплазмi багато гр.ЕПС та елементiв комплексу Гольджi, якi утворюють та видiляють 

протеоглiкани та глiкозамiноглiкани 

-це вiдносно мало диференцiйованi клiтини 

-визначаються переважно у складi первинної хрящової тканини 

-високий рiвень ядерно-цитоплазматичного спiввiдношення 

? 

Гiстологiчно у складi гiалiнового хряща розрiзняють: 

+перихондрiй та власне хрящ 

-остеоїд та охрястя 

-остеоїд та власне хрящ 

-хондромукоїд та остеоїд 

? 

Що НЕ характерно для гiалiнового хряща суглобiв: 

+поверхневi хондроцити утворюють iзогеннi групи 

-вiдсутнiсть охрястя 

-хондроцити розташованi рядами 

-колагеновi волокна набувають рiзного напрямку 

? 

Iнтерстицiйний рiст або внутрiшнiй рiст хряща вiдбувається: 

+в результатi розмноження молодих хондроцитiв новоутворених iзогенних груп 

-пролiферацiєю хондробластiв глибокого шару 

-перетворення хондробластiв у хондроцити 

-за рахунок продукцiї хондробластами та хондроцитами мiжклiтинної речовини 

? 

Мiсце локалiзацiї волокнистої хрящової тканини в органiзмi: 

+мiжхребцевi диски 

-суглоби 

-стiнки бронхiв 

-вушна раковина 

? 

Основу бiльшостi кiсток скелету в ембрiональний перiод складає: 

+гiалiновий хрящ 

-еластичний хрящ 

-волокнистий хрящ 

-хондромукоїд 

? 

Цитоплазма хондробластiв за рахунок великого вмiсту РНК фарбується: 

+базофiльно 

-оксифiльно 

-нейтрофiльно 

-ацидофiльно 

? 

За функцiєю кiсткова тканина належить до: 

+опорно-механiчних 

-трофiчних тканин 

-опорно-трофiчних 

-щiльних волокнистих сполучних тканин 



? 

Мiжклiтинна кiсткова речовина кiсткової тканини складається з: 

+осеїновi волокна й осеомукоїд 

-волокнистi структури та остеоїд 

-еластичнi волокна й фiброцити 

-хондритовi волокна й хондромукоїд 

? 

Остеокласти походять з: 

+моноцитiв 

-остеобластiв 

-остеогенних клiтин-попередникiв 

-остеокластiв 

? 

Мало диференцiйованi клiтини, попередники остеобластiв походять з: 

+мезенхiми 

-мезодерми 

-нервової трубки 

-ектодерми 

? 

Активним остеобластам НЕ притаманне: 

+органели редукованi 

-кубiчна або призматична форма клiтин 

-ядро круглої форми з великим ядерцем 

-виражена полярнiсть клiтин 

? 

Порушення процесiв мiнералiзацiї кiстки спостерiгається при: 

+рахiтi 

-остеомах 

-остеопорозi 

-цинги 

? 

Високодиференцiйованi одноядернi клiтини кiсткової тканин - це: 

+остеоцити 

-остеобласти 

-остеокласти 

-остеоїд 

? 

До функцiй остеоцитiв НЕ належать: 

+утворення пухлин 

-пiдтримання нормального стану кiсткового матриксу 

-запускає локальний процес перебудови кiсткової тканини 

-остеоцитарний лiзис 

? 

В лакунах Хаушина розташовуються такi кiстковi клiтини: 

+остеокласти 

-остеоїд 

-остеобласти 

-остеоцити 

? 

Пiд час якого етапу резорбцiї кiсткової тканини остеокластами спостерiгається механiзм 

"розгерметизацiї" лакун: 

+видалення продуктiв руйнацiї кiсткової тканини 



-прикрiплення остеокластiв до поверхнi кiсткової тканини 

-закису вмiсту лакун та резорбцiї мiнерального компоненту матриксу 

-розщеплення органiчного компоненту матриксу 

? 

Кiсткова тканина утворена: 

+клiтинами та матриксом 

-клiтинами, волокнистими структурами та основним компонентом 

-клiтинами та аморфною речовиною-хондромукоїд 

-основною речовиною та остеоїдом 

? 

Остеонектин (специфiчний бiлок глiкопротеїн) мiститься у: 

+остеомукоїдi 

-хондромукоїдi 

-осеїновi волокна 

-окiстя (периост) 

? 

Остеобласти походять з: 

+остеогенних клiтин-попередникiв 

-стовбурових клiтин кровi 

-остеокластiв 

-остеоцитiв 

? 

Функцiї остеобластiв: 

+синтез i секрецiя остеоїду 

-синтез i секрецiя осеомукоїду 

-синтез i секрецiя осеїнових волокон 

-синтез i секрецiя хондромукоїду 

? 

Неактивним остеобластам характерно: 

+клiтини мають плоску форму, веретеноподiбне ядро 

-кубiчна або призматична форма клiтин 

-органели клiтини добре розвинутi 

-клiтинам притаманна полярнiсть 

? 

Який вiтамiн вiдповiдає за всмоктування кальцiю та фосфату в кишцi: 

+vit D 

-vit А 

-vit B 12 

-vit C 

? 

В вузьких кiсткових порожнинах - лакунах розташовуються: 

+остеоцити 

-остеокласти 

-остеобласти 

-осеїновi волокна 

? 

Що НЕ характерно для будови остеоцитiв: 

+округле ядро з великим ядерцем 

-не здатнi до подiлу 

-малi розмiри клiтин аполiрнi 

-органели редукованi 

? 



Остеокласти - це клiтини: 

+рiзко поляризованi, якi мiстять велику кiлькiсть лiзосом, мiтохондрiй 

-аполярнi, якi мiстять велику кiлькiсть гранулярної ЕПС 

-аполярнi, якi мають гофровану облямiвку 

-безядернi, рiзкополярiзованi 

? 

До загальних факторiв регуляцiї активностi остеокластiв належать: 

+паратгормон, кальцитонiн, естроген 

-ФАО 

-iнтерлейкiни 1,3,6 та фактор росту 

-хемотоксичнi фактори 

? 

До складу кiсткової тканини входять: 

+67-70% неорганiчних сполук, 30-33% органiчних сполук 

-30-33% неорганiчних сполук, 67-70% органiчних сполук 

-50% неорганiчних сполук, 50% органiчних сполук 

-70-90% неорганiчних сполук, 10-30% органiчних сполук 

? 

Незвапнований мiжклiтинний матрикс кiсткової тканини має назву: 

+остеоїд 

-осемукоїд 

-остеокласт 

-осеїнове волокно 

? 

Остеоцити походять з: 

+остеобластiв 

-остеокластiв 

-остеогенних клiтин-попередникiв 

-стовбурових клiтин кровi 

? 

Що НЕ синтезують остеобласти: 

+хондроїтин-сульфат, дерматан-сульфат, кератан-сульфат 

-колаген I типу та III, IV, V, XI, XIII типу 

-остеонектин, остеокальцин 

-гiалуронову кислоту 

? 

Порушення синтезу остеоїда остеобластами спостерiгається при: 

+дефiцитi вiтамiну С 

-рахiтi 

-остеомаляцiї кiсток 

-остеомах 

? 

Функцiя остеоцитiв: 

+пiдтримання нормального стану кiсткового матриксу 

-синтез i секрецiя остеоїду 

-резорбцiя кiсткової тканини 

-слугують джерелом пухлин 

? 

Який етап НЕ входить до процесу резорбцiї кiсткової тканини остеокластiв: 

+вiдкладення кристалiв гiдроксиапатиту в позаклiтинну речовину 

-прикрiплення до резорбтивної поверхнi кiстки 

-закис вмiсту лакун та резорбцiя мiнерального компоненту матриксу 



-розчинення органiчного компоненту та видалення продуктiв руйнацiї кiсткової тканини 

? 

До мiсцевих факторiв регуляцiї активностi остеокластiв НЕ належать: 

+паратгормон, кальцитонiн, естроген 

-iнтерлейкiни 1,3,6 та фактор росту 

-ФАО 

-хемотоксичнi фактори 

? 

Для якого типу кiсткової тканини характерно рiзнонаправлене розмiщення пучкiв осеїнових волокон: 

+грубоволокниста кiсткова тканина 

-пластичаста кiсткова тканина 

-компактна кiсткова тканина 

-губчаста кiсткова тканина 

? 

До функцiй остеокластiв належать: 

+резорбцiя кiсткової тканини 

-пiдтримання нормального стану кiсткового матриксу 

-остеоцитарний остеолiзiс 

-утворення пухлин 

? 

До клiтин кiсткової тканини належать: 

+остеобласти, остеоцити, остеокласти 

-хондроцити, прехондробласти, хондробласти 

-фiбробласти, фiброцити, мiофiбробласти 

-плазмоциди, мастоцити, адипоцити 

? 

Який тип колагену забезпечує мiцнiсть осеїнових волокон кiсткової тканини: 

+колаген I типу 

-колаген IV, V, VI типу 

-колагне III типу 

-колаген II типу 

? 

Iз стовбурової клiтини кровi походять: 

+остеокласти 

-остеобласти 

-остеоцити 

-остеогеннi клiтини-попередникi 

? 

Якi форми остеобластiв видiляють: 

+активна та неактивна 

-первинна та вторинна 

-секретуюча та синтезуюча 

-активна та секретуюча 

? 

Який вiтамiн вiдповiдає за формування та рiст кiсток: 

+vit C 

-vit А 

-vit B 12 

-vit D 

? 

До складу кiсткової тканини входять: 

+67-70% неорганiчних сполук, 30-33% органiчних сполук 



-30-33% неорганiчних сполук, 67-70% органiчних сполук 

-50% неорганiчних сполук, 50% органiчних сполук 

-70-90% неорганiчних сполук, 10-30% органiчних сполук 

? 

Остеокласти - це: 

+без`ядернi клiтини 

-одноядернi клiтини 

-двоядернi клiтини 

-багатоядернi клiтини 

? 

Прикрiплення остеокластiв до резорбтивної поверхнi кiстки вiдбувається за рахунок: 

+адгезивних зв`язкiв 

-нексусiв 

-десмосомних зв`язкiв 

-щiльних зв`язкiв 

? 

Подiл кiсткової тканин на пластинчасту та грубоволокнисту вiдбувається на пiдставi: 

+способу орiєнтацiї колагенових волокон 

-кiлькостi кiсткового матриксу 

-клiтинного вмiсту кiсткової тканини 

-рiзних видiв волокнистих структур 

? 

Кiсткова тканина є депо: 

+кальцiю i фосфору 

-бiлкiв i вуглеводiв 

-вологи та енергiї 

-натрiю та калiю 

? 

Iз остеогенних клiтин-попередникiв походять: 

+остеобласти 

-стовбуровi клiтини кровi 

-остеокласти 

-остеоцити 

? 

За рахунок великого вмiсту РНК цитоплазма остеобласта є: 

+iнтенсивно базофiльною 

-iнтенсивно оксифiльною 

-слабко еозинофiльною 

-нейтрофiльною 

? 

Остеомаляцiя - це: 

+розмягчення та деформацiя кiсток 

-порушення синтеза остеоїду остеобластами 

-утворення доброякiсних пухлин-остеом 

-руйнацiя кiсткової тканини 

? 

Остеобласти можуть слугувати джерелом розвитку для: 

+остеом та остеосарком 

-лiпом 

-лiмфосарком 

-лейкоз 

? 



Функцiя остеоцитiв: 

+остеоцитарний лiзис 

-синтез i секрецiя остеоїду 

-утворення остеом та остеосарком 

-резорбцiя кiсткової тканини 

? 

За рахунок якої дiлянки остеокласта вiдбувається прикрiплення його до поверхнi кiсткової тканини: 

+свiтлих зон 

-гофрованої облямiвки 

-замикальної зони 

-полюса, який має ядро i бiльшiсть органел (апiкальний) 

? 

Грубоволокниста кiсткова тканина локалiзується: 

+скелет зародка, шви черепа 

-дiафiзи трубчастих кiсток 

-плоскi кiстки 

-епiфiзи трубчастих кiсток 

? 

До загальних факторiв регуляцiї активностi остеокластiв належать: 

+паратгормон, кальцитонiн, естроген 

-ФАО 

-iнтерлейкiни 1,3,6 та фактор росту 

-хемотоксичнi фактори 

? 

Репаративний остеогенез -це: 

+вiдповiдна активацiя процесiв гiстогенезу на пошкодження 

-розвиток кiсткової тканини 

-активний розвиток кiсткової тканини у ембрiона 

-активний розвиток кiсткової тканини пiсля народження 

? 

Якi шляхи розвитку характернi для кiсткової тканини? 

+прямий та непрямий остеогiстогенез 

-активний та неактивний остеогiстогенез 

-первинний та вторинний остеогiстогенез 

-внутрiшнiй та периферiйний остеогiстогенез 

? 

Перетинчастий остеогенез характерний для: 

+перших тижнiв ембрiонального розвитку 

-пiзнiх етапiв ембрiонального розвитку 

-постнатального онтогенезу 

-для дорослої людини 

? 

Якi процеси характеризують IV стадiю прямого остеогенезу? 

+замiщення грубоволокнистої кiстки на пластинчасту 

-утворення органiчного матриксу (остеоїду) 

-кальцiфiкацiя промiжної речовини 

-формування остеогенного острiвця (кiсткової бластеми) 

? 

Що НЕ характеризує остеогенез на мiсцi хрящового зачатку? 

+це спосiб утворення грубоволокнистої кiсткової тканини 

-кiсткова манжетка росте у напрямку до епiфiзiв 

-розвиток супроводжується гiпертрофiєю хондроцитiв у центральнiй частинi хряща 



-остеогеннi клiтини проникають у порожнини центральної частини хряща 

? 

На четвертому етапi хрящового остеогенезу вiдбувається: 

+утворення епiфiзарних пластинок росту 

-перихондральне окостенiння (утворення кiсткової манжетки) 

-формування хрящової моделi майбутньої кiстки 

-утворення дiафiзарного центру окостенiння 

? 

Якi клiтини руйнують кiсткову тканину пiд час її перебудови? 

+остеокласти 

-остеобласти 

-остеоцити 

-остеоїд 

? 

Окiстя забезпечує: 

+регенерацiю кiстки 

-рiст кiстки у довжину 

-амортизацiйну дiю 

-опорну функцiю 

? 

Остеопороз поширений серед: 

+людей похилого вiку 

-дiтей 

-пiдлiткiв 

-людей середнього вiку 

? 

Репаративна регенерацiя кiсток пiсля пошкодження вiдбувається за рахунок: 

+значної кiлькостi камбiальних остеогенних клiтин 

-охрястя 

-власне хряща 

-метаепiфiзарної пластинки 

? 

Остеогенез -це: 

+розвиток кiсткової тканини 

-активний розвиток кiсткової тканини у ембрiона 

-активний розвиток кiсткової тканини пiсля народження 

-вiдповiдна активацiя процесiв гiстогенезу на пошкодження 

? 

Розвиток кiсткової тканини безпосередньо з мезенхiми - це: 

+прямий остеогiстогенез 

-активний остеогiстогенез 

-непрямий остеогiстогенез 

-неактивний остеогiстогенез 

? 

Хрящовий остеогенез характерний для: 

+пiзнiх етапiв ембрiонального розвитку 

-перших тижнiв ембрiонального розвитку 

-для людей похилого вiку 

-для дорослої людини 

? 

Перший етап прямого остеогенезу вiдбувається за рахунок: 

+локального розмноження мезенхiмних клiтин 



-клiтини остеогенного острiвця припиняють свiй подiл i диференцiюють у остеобласти 

-вiдкладення кристалiв гiдроксиапатиту вздовж фiбрил колагену 

-резорбтивної дiяльностi остеокластiв та замiщення грубих олеїнових волокон на кiстковi пластинки 

? 

Що характерно для непрямого остеогенезу? 

+це спосiб утворення довгих трубчастих кiсток 

-утворення органiчного матриксу (остеоїду) 

-кальцiфiкацiя промiжної речовини 

-формування остеогенного острiвця (кiсткової бластеми) 

? 

Яку зону з перерахованих НЕ видiляють у хрящi у зв`язку з його особливостями? 

+зона дефинiтивного хряща 

-резервна зона 

-пролiферативна зона 

-зона гiпертрофованого хряща 

? 

Якi клiтини забезпечують вiдновлення окiстя? 

+фiбробласти, фiброцити 

-остеобласти, остеоцити 

-хондробласти, хондроцити 

-мiофiбробласти, плазмоцити 

? 

Рiст та формування кiсткової тканини припиняється в середньому: 

+до 25 рокiв 

-до 30 рокiв 

-до 15 рокiв 

-до 40 рокiв 

? 

Якi клiтини забезпечують перебудову кiстки? 

+остеобласти, остеокласти 

-фiбробласти, фiброцити 

-хондробласти, хондроцити 

-мiофiбробласти, плазмоцити 

? 

Якi фактори НЕ впливають на перебiг репаративної регенерацiї? 

+стан органiзму людини 

-стан клiтинних процесiв пiд час регенерацiї 

-репозицiя обломкiв, iммобiлiзацiя країв кiсткової рани 

-умови кровопостачання дiлянки пошкодження 

? 

Ембрiональний остеогенез -це: 

+активний розвиток кiсткової тканини у ембрiона 

-розвиток кiсткової тканини 

-активний розвиток кiсткової тканини пiсля народження 

-вiдповiдна активацiя процесiв гiстогенезу на пошкодження 

? 

Розвиток кiсткової тканини на мiсцi хрящового зачатка - це: 

+непрямий остеогiстогенез 

-активний остеогiстогенез 

-неактивний остеогiстогенез 

-прямий остеогiстогенез 

? 



Якi процеси характеризують I стадiю прямого остеогенезу? 

+формування остеогенного острiвця (кiсткової бластеми) 

-утворення органiчного матриксу (остеоїду) 

-кальцiфiкацiя промiжної речовини 

-замiщення грубоволокнистої кiстки на пластинчасту 

? 

Другий етап прямого остеогенезу вiдбувається за рахунок: 

+клiтини остеогенного острiвця припиняють свiй подiл i диференцiюються у остеобласти 

-локального розмноження мезенхiмних клiтин 

-вiдкладення кристалiв гiдроксиапатиту вздовж фiбрил колагену 

-резорбтивної дiяльностi остеокластiв та замiщення грубих олеїнових волокон на кiстковi пластинки 

? 

На першому етапi хрящового остеогенезу вiдбувається: 

+формування хрящової моделi майбутньої кiстки 

-перихондральне окостенiння (утворення кiсткової манжетки) 

-утворення дiафiзарного центру окостенiння 

-утворення епiфiзарних пластинок росту 

? 

Якi клiтини очищують мiсце перелому вiд деструктивних елементiв? 

+моноцити, макрофаги 

-тканиннi базофiли 

-нейтрофiли 

-еозинофiли 

? 

У молодих жiнок втрата кiсткової тканини вiдбувається: 

+0,4% кiсткової маси на рiк 

-4% кiсткової маси на рiк 

-0,04% кiсткової маси на рiк 

-4,4% кiсткової маси на рiк 

? 

Який етап НЕ входить до перебудови кiстки? 

+утворення остеогенного острiвця 

-активацiя 

-резорбцiя та реверсiя 

-формування або остеогенез 

? 

Загоєння перелому кiстки без утворення мозолi вiдбувається: 

+в умовах оптимального сопоставлення отломкiв 

-в умовах несопоставлення отломкiв 

-в умовах поганого кровопостачання 

-в умовах вiдкритого перелому 

? 

Постнатальний остеогенез -це: 

+активний розвиток кiсткової тканини пiсля народження 

-розвиток кiсткової тканини 

-активний розвиток кiсткової тканини у ембрiона 

-вiдповiдна активацiя процесiв гiстогенезу на пошкодження 

? 

Прямий остеогенез - це: 

+розвиток кiсткової тканини безпосередньо з мезенхiми 

-розвиток кiсткової тканини на мiсцi хрящового зачатка 

-розвиток кiсткової тканини на мiсцi пухкої волокнистої тканини 



-розвиток кiсткової тканини безпосередньо з мезодерми 

? 

Якi процеси характеризують II стадiю прямого остеогенезу? 

+утворення органiчного матриксу (остеоїду) 

-кальцифiкацiя мiжклiтинної речовини 

-формування остеогенного острiвця (кiсткової бластеми) 

-замiщення грубоволокнистої кiстки на пластинчасту 

? 

Третiй етап прямого остеогенезу вiдбувається за рахунок: 

+вiдкладення кристалiв гiдроксиапатиту вздовж фiбрил колагену 

-клiтини остеогенного острiвця припиняють свiй подiл i диференцiюють у остеобласти 

-локального розмноження мезенхiмних клiтин 

-резорбтивної дiяльностi остеокластiв та замiщення грубих олеїнових волокон на кiстковi пластинки 

? 

На другому етапi хрящового остеогенезу вiдбувається: 

+перихондральне окостенiння (утворення кiсткової манжетки) 

-формування хрящової моделi майбутньої кiстки 

-утворення дiафiзарного центру окостенiння 

-утворення епiфiзарних пластинок росту 

? 

Рiст кiстки у товщину вiдбувається за рахунок: 

+окiстя 

-iнтерстицiйного росту 

-ендосту 

-власне кiстки 

? 

Якi клiтини забезпечують утворення хрящової мозолi, яка консолiдує кiстковi уламки? 

+хондробласти, хондроцити 

-фiбробласти, фiброцити 

-остеобласти, остеоцити 

-мiофiбробласти, плазмоцити 

? 

У жiнок пiсля менопаузи втрата кiсткової тканини вiдбувається: 

+1% кiсткової маси на рiк 

-0,4% кiсткової маси на рiк 

-4% кiсткової маси на рiк 

-0,04% кiсткової маси на рiк 

? 

Для фази активацiї в процесi перебудови кiстки НЕ характерно: 

+демiнералiзацiя мiжклiтинної речовини 

-активацiя клiтин (остеобластiв, якi знаходяться у спокої) 

-пiдготовка поверхнi кiстки для дiяльностi остеокластiв 

-активацiя попередникiв остеокластiв 

? 

Загоєння перелому кiстки з утворенням мозолi вiдбувається: 

+в умовах неспiвставлення обломкiв мiж якими є простiр 

-в умовах оптимального сопоставлення отломкiв 

-в умовах поганого кровопостачання 

-в умовах вiдкритого перелому 

? 

Ектопiчний остеогенез -це: 

+розвиток кiсткової тканини у дорослого поза скелетом 



-активний розвиток кiсткової тканини у ембрiона 

-активний розвиток кiсткової тканини пiсля народження 

-вiдповiдна активацiя процесiв гiстогенезу на пошкодження 

? 

Непрямий остеогенез - це: 

+розвиток кiсткової тканини на мiсцi хрящового зачатка 

-розвиток кiсткової тканини безпосередньо з мезодерми 

-розвиток кiсткової тканини безпосередньо з мезенхiми 

-розвиток кiсткової тканини на мiсцi пухкої волокнистої тканини 

? 

Якi процеси характеризують III стадiю прямого остеогенезу? 

+кальцифiкацiя промiжної речовини 

-утворення органiчного матриксу (остеоїду) 

-формування остеогенного острiвця (кiсткової бластеми) 

-замiщення грубоволокнистої кiстки на пластинчасту 

? 

Четвертий етап прямого остеогенезу вiдбувається за рахунок: 

+резорбтивної дiяльностi остеокластiв та замiщення грубих оcеїнових волокон на кiстковi пластинки 

-клiтини остеогенного острiвця припиняють свiй подiл i диференцiюють у остеобласти 

-локального розмноження мезенхiмних клiтин 

-вiдкладення кристалiв гiдроксиапатиту вздовж фiбрил колагену 

? 

На третьому етапi хрящового остеогенезу вiдбувається: 

+утворення дiафiзарного центру окостенiння 

-перихондральне окостенiння (утворення кiсткової манжетки) 

-формування хрящової моделi майбутньої кiстки 

-утворення епiфiзарних пластинок росту 

? 

Рiст кiстки у довжину вiдбувається за рахунок: 

+метаепiфiзарної пластинки 

-iнтерстицiйного росту 

-власне кiстки 

-охрястя 

? 

Фiзiологiчна регенерацiя кiсткової тканини полягає у: 

+безперервнiй замiнi старих кiсткових пластинок новоутвореними 

-диференцiацiї стовбурових клiтин 

-розмноженнi та диференцiацiї фiбробластiв навколишньої сполучної тканини 

-розмноженнi та диференцiацiї прехондробластiв i хондробластiв 

? 

Остеопороз - це: 

+надлишкова втрата кiсткової тканини 

-утворення надлишкової кiсткової тканини 

-замiна кiсткової тканини хрящовою 

-замiна хрящової тканини кiстковою 

? 

До складу одиницi перебудови кiстки НЕ входить: 

+остеоцити 

-кровоносний капiляр 

-остеогеннi клiтини-попередники 

-резорбцiйний канал 

? 



Синхондроз - це сполучення кiсток за рахунок: 

+хрящової тканини 

-щiльної волокнистої сполучної тканини 

-кiсткової тканини 

-пухкої волокнистої сполучної тканини 

? 

З яких джерел Не розвиваються м`язовi тканини? 

+нефротома (промiжноi мезодерми) 

-мезенхiми 

-мiотома 

-нейрального зачатка 

? 

Яка властивiсть характерна для м`язових волокон? 

+скоротливiсть 

-утворення ретикулярних волокон 

-утворення колагенових волокон 

-утворення еластичних волокон 

? 

Де розташовуються ядра в поперечно-смугастому м`язовому волокнi? 

+на периферiї 

-у центрi волокна 

-наприкiнцi волокна 

-розташованi хаотично по всiй довжинi волокна 

? 

Якi включення переважають в червоних волокнах скелетної м`язової тканини? 

+мiоглобiн 

-глiкоген 

-лiпiди 

-меланiн 

? 

Вiд якої мембрани вiдходять тонкi мiофiламенти саркомера? 

+вiд мембрани Т 

-вiд мезофрагми 

-вiд мембрани Т i мембрани М 

-вiд мембрани Т i плазмолеми 

? 

Яким шляхом вiдбувається поширення збудження по м`язовому волокну? 

+по цитолемi i саркотубулярнiй системi 

-по цитоплазматичнiй сiтцi 

-по мiкротрубочках 

-по цитолемi 

? 

Де розташовується м`язова тканина целомiчного типу? 

+у мiокардi 

-у стiнцi травного каналу 

-у епiкардi 

-у скелетних м`язах 

? 

До якого гiстогенетичного типу належать мiоепiтелiальнi клiтини? 

+епiдермального 

-соматичного 

-целомiчного 



-мезенхiмного 

? 

Для гладкого мiоцита характерно все, крiм: 

+велика кiлькiсть ядер на периферiї волокна 

-велика кiлькiсть мiтохондрiй 

-щiлиннi з`єднання 

-паличкоподiбне ядро 

-довжина - 20-500 мкм 

? 

Постнатальний рiст скелетного м`яза Не забезпечується: 

+мiтотичним подiлом м`язових волокон 

-новоутворенням м`язових волокон за рахунок мiосателiтоцитiв 

-збiльшенням кiлькостi мiофiбрил 

? 

Якi типи м`язових тканин Не вiдповiдають генетичнiй класифiкацiї? 

+поперечно-смугаста 

-мезенхiмна 

-мiонейральна целомiчна 

? 

Який структурний компонент є морфофункцiональною одиницею м`язової тканини мезенхiмного 

типу? 

+гладка м`язова тканина 

-м`язова трубка 

-кошикова клiтина 

-мiобласти 

? 

Якi органели загального призначення мають поперечно-смугасте м`язове волокно? 

+всi органели загального призначення, крiм клiтинного центру 

-всi органели загального призначення, крiм цитолеми 

-всi органели загального призначення, крiм лiзосом 

-всi органели загального призначення, крiм гранулярної цитоплазматичної сiтки 

? 

Що є структурною одиницею мiофiбрилярного апарату м`язового волокна? 

+саркомер 

-актиновi нитки 

-диск А 

-диск 1 

? 

Що входить до складу товстих мiофiламентiв? 

+мiозин 

-актин 

-актомiозиновий комплекс 

-протоколаген 

? 

Де розташованi тонкi мiофiламенти саркомера? 

+у диску 1 i в частинi диска А 

-у диску 1 

-у диску А i в частинi диска 1 

-у диску А 

? 

Якi змiни вiдбуваються з дисками 1 i А при скороченнi? 

+ширина диска 1 зменшується, а диска А не змiнюється 



-ширина i диска 1, i диска А збiльшується 

-ширина диска 1 не змiнюється, а диска А не змiнюється 

-ширина диска 1 не змiнюється, а диска А збiльшується 

? 

Яка тканина розташована мiж м`язовими волокнами скелетної м`язової тканини? 

+пухка волокниста сполучна тканина 

-ретикулярна тканина 

-жирова тканина 

-щiльна неоформлена сполучна тканина 

? 

Ультраструктура гладкого мiоцита Не характеризується: 

+великою кiлькiстю лiзосом 

-великою кiлькiстю мiтохондрiй у саркоплазмi 

-багаточисельними пiноцитозними пухирцями i кавеолами 

-слабким розвитком комплексу Гольджi i ендоплазматичною сiткою 

? 

Процес репаративної регенерацiї поперечно-смугастої м`язової тканини Не включає: 

+повздовжнє розщеплення мiосимпластiв 

-новоутворення мiофiбрiл у саркоплазмi 

-мiтоз мiосателiтоцитiв 

-диференцiювання мiосателiтоцитiв у мiосимпласти 

? 

Скiльки типiв м`язових тканин iснує вiдповiдно до генетичної класифiкацiї? 

+5 

-2 

-3 

-6 

? 

Якими органелами загального призначення особливо багатi м`язовi волокна скелетної м`язової 

тканини? 

+саркосомами (мiтохондрiями) 

-рибосомами 

-елементами пластинчатого комплексу 

-лiзосомами 

? 

Якi клiтини продукують компоненти волокон, що оточують м`язову клiтину мезенхiмного типу? 

+м`язова клiтина 

-фiбробласт 

-лiмфоцит 

-малодиференцiйована клiтина сполучної тканини 

? 

Яка речовина є специфiчним включенням м`язового волокна скелетної м`язової тканини? 

+мiологлобiн 

-меланiн 

-лiпiди 

-глiкоген 

? 

Дайте визначення саркомеру: 

+дiлянка мiофiбрили, обмежена телофрагмами 

-iзотропний диск 

-дiлянка мiофiбрили, обмежена смужками Н 

-дiлянка мiофiбрили, обмежена мембранами М 



? 

У яких дiлянках волокна скелетної м`язової тканини розташованi товстi мiофiламенти? 

+у диску А 

-у диску А i диску 1 

-у половинi диска А 

-у диску 1 

? 

Що собою представляють тонкi мiофiламенти? 

+нитки актина 

-нирки тропоколагена 

-нитки гiстонiв 

-нитки мiозина 

? 

Якi елементи входять до складу саркотубулярної системи поперечно-смугастих м`язових волокон? 

+поперечнi трубочки i термiнальнi цистерни 

-поперечнi трубочки i канальнi цитоплазматичної сiтки 

-термiнальнi цистерни 

-канали цитоплазматичної сiтки i поперечнi трубочки 

? 

До якого гiстогенетичного типу належать м`язи райдужки ока? 

+нейронального 

-целомiчного 

-мезенхiмного 

-соматичного 

? 

Скоротливий апарат мiосимпласта складається з: 

+мiофiбрил 

-агранулярнi ЕПС 

-пiноцитозних пухирцiв 

-вгинань в цитолемi (кавеол) 

? 

З якого зачатка розвивається м`язова тканина мезенхiмного типу? 

+з мезенхiми 

-з ектодерми i мезенхiми 

-з нервової трубки 

-з ектодерми i мезенхiми 

? 

Що утворює основу поперечно-смугастого м`язового волокна соматичного типу? 

+симпласт 

-клiтина 

-багатоядерна клiтина 

-синцитiй 

? 

Якими органелами загального призначення особливо багатi м`язовi волокна скелетної м`язової 

тканини? 

+саркосомами (мiтохондрiями) 

-рибосомами 

-елементами пластинчатого комплексу 

-лiзосомами 

? 

Що входить до складу саркомера? 

+половина диска 1, диск А i ще одна половина диска 1 



-половина диска А, диск 1 i ще одна половина диска А 

-диск А i половина диска 1 

-диск 1 i половина диска А 

? 

З якою структурою волокна скелетної м`язової тканини сполученi мiозиновi мiофiламенти? 

+з мембраною М 

-з цитолемою 

-з цитолемою i мембраною Т 

-з мембраною М i мембраною Т 

? 

Як змiнюються взаємовiдносини мiж товстими i тонкими мiофiламентами саркомера при скороченнi? 

+нитки актина перемiщуються мiж нитками мiозина 

-I нитки актина i нитки мiозина укорочуються 

-нитки мiозина укорочуються 

-нитки актина вiдходять вiд ниток мiозина 

? 

Де розташованi мiосателiти м`язового волокна скелетної м`язової тканини? 

+мiж цитолемою i базальною мембраною м`язового волокна 

-у складi базальної мембрани 

-у центральнiй частинi м`язового волокна 

-у волокнистому шарi сарколеми 

? 

Якi структури з перерахованих реєструють змiну довжини скелетного м`яза? 

+нервово-м`язовi веретена 

-руховi нервовi закiнчення 

-вiльнi нервовi закiнчення 

-тiльця Фатера-Пачинi 

? 

Чим представлений скорочувальний апарат м`язової тканини мезенхiмного типу? 

+мiофiламентами 

-поперечно-смугастими мiофiбрилами 

-сарколемою 

-Т-трубочками 

? 

Що оточує гладку м`язову клiтину мезенхiмного типу? 

+оболонка iз ретикулярних, колагенових i еластичних волокон 

-еластичнi волокна й аморфна речовина 

-аморфна речовина 

-оболонка iз ретикулярних волокон 

? 

Назвiть джерела регенерацiї м`язової тканини мезенхiмного типу? 

+гладкi м`язовi клiтини 

-фiбробласти 

-мастоцити 

-малодиференцiйованi клiтини сполучної тканини 

? 

З якого ембрiонального зачатка розвивається скелетна м`язова тканина? 

+з мiотомiв 

-з вiсцерального листка спланхнотома 

-з мезенхiми 

-з нервової трубки 

? 



Якi клiтини утворюють ретикулярнi i колагеновi волокна зовнiшнього шару сарколеми скелетної 

м`язової тканини? 

+фiбробласти навколишньої волокнистої сполучної тканини 

-тканиннi базофiли 

-плазматичнi клiтини 

-гiстiоцити навколишньої волокнистої сполучної тканини 

? 

До якого гiстогенетичного типу належать поперечно-смугаста скелетна м`язова тканина? 

+соматичного 

-нейронального 

-целомiчного 

-мезенхiмного 

? 

До морфологiчної характеристики м`язових волокон вiдноситься все, ~крiм~: 

+вмiст великої кiлькостi лiзосом 

-наявнiсть сарколеми 

-наявнiсть скорочувального апарата 

-видовжена форма структурних елементiв 

? 

У процесi фiзiологiчної регенерацiї гладкої м`язової тканини Не вiдбувається: 

+мiтоз i диференцiювання мiосателiтоцитiв 

-диференцiювання камбiальних елементiв сполучної тканини в мiоцити 

-мiтоз мiоцитiв 

-гiпертрофiя (при функцiональному навантаженнi) 

? 

Якi клiтини входять до складу основного диферону нервової тканини? 

+нейроцити 

-епендимнi глiоцити 

-мiкроглiоцити 

-астроцити 

? 

Якi функцiї виконують клiтини мiкроглiї? 

+захисну 

-секреторну 

-розмежувальну 

-генерують нервовий iмпульс 

? 

Якi морфологiчнi типи нейронiв найбiльш поширенi у ссавцiв? 

+мультиполярнi 

-унiполярнi 

-псевдоунiполярнi 

-бiполярнi 

? 

Яка структура нейрона бере участь у проведеннi нервового iмпульсу? 

+плазмолема 

-нейрофiбрили 

-комплекс Гольджi 

-хроматофiльна субстанцiя плазмолема 

? 

Якi структури з перерахованих Не входять до складу аксона? 

+хроматофiльна субстанцiя 

-мiтохондрiї 



-нейрофiламенти i нейротубули 

-нейроплазма 

? 

Що таке нейральнi плакоди? 

+потовщення ектодерми по бокам голови 

-потовщення ектодерми над нервовою трубкою 

-потовщення ектодерми в областi голови 

-потовщення прехордальної пластинки 

? 

Якi структури з перерахованих Не є похiдними нервового гребеня? 

+мiкроглiоцити 

-пiгментоцити 

-нейролемоцити 

-мезенхiма зубного сосочка 

? 

Якi джерела розвитку клiтин мiкроглiї? 

+мезенхiма 

-нейроектодерма 

-дорзальна мезодерма 

-вентральна мезодерма 

? 

До якого типу структур клiтини вiдноситься хроматофiльна субстанцiя нейрона? 

+гр. ЕПС i вiльнi рибосоми 

-диктiосоми комплексу Гольджi 

-цитоскелет 

-мiтохондрiї 

? 

До якого типу структур вiдносяться нейрофiбрили? 

+мiкротрубочки 

-лiзосоми 

-комплекс Гольджi 

-мiтохондрiї 

? 

Яка локалiзацiя епендимоцитiв? 

+вистилають порожнини центральної нервової системи 

-входять до складу периферичних нервiв 

-розташовуються у складi судинних сплетень 

-входять до складу вегетативних ганглiїв 

? 

У аксонi є все, крiм: 

+тигроїдної речовини 

-нейрофiламентiв 

-везикул 

-мiтохондрiй 

? 

Для клiтин мiкроглiї Не характерно: 

+участь у транспортi глюкози 

-участь в iмуннiй вiдповiдi в мозку 

-здатнiсть до поновлення 

-багаточисельнi лiзосоми 

? 

Функцiї плазмолеми нейрона: 



+здатнiсть до де- i реполяризацiї 

-здатнiсть до утворення щiльних контактiв 

-активний транспорт речовин 

? 

Для аксонального холмiка нейрита Не характерна наявнiсть: 

+хроматофiльної субстанцiї 

-пучкiв нейротубул i невеликої кiлькостi рибосом 

-агранулярної ЕПС i комплексу Гольджi 

-великої кiлькостi мiтохондрiй 

? 

Аксональний транспорт Не забезпечує 

+деполярiзацiю аксолеми 

-трофiчний вплив нейрона на iнервуючу тканину 

-рiст i регенерацiю вiдросткiв нервових клiтин 

-пiдтримання цiлiсностi нейрона 

? 

При тривалому пiдтриманнi збудження нейронiв спостерiгається все, крiм: 

+зменшення кiлькостi лiзосом 

-пiдвищення вмiсту вiльних рибосом i полiсом 

-розширення канальцiв гранулярної ЕПС, втрата рибосом 

-збiльшення кiлькостi мембран агранулярної ЕПС 

? 

Нейроцити регенерують: 

+шляхом внутрiшньоклiтинного поновлення структур 

-шляхом мiтозу 

-за допомогою брунькування 

? 

До спецiальних органел нейрона Не вiдносяться: 

+лiзосоми 

-хроматофiльна субстанцiя 

-нейрофiбрили 

? 

Нейрофiбрили Не мiстять: 

+транспортнi пухирцi 

-мiкротрубочки 

-нейрофiламенти 

? 

Iз нервових гребенiв Не розвиваються: 

+нейроцити ЦНС 

-нейроцити вегетативних ганглiїв 

-нейроцити спонномозгових ганглiїв 

-хромафiннi клiтини мозкової речовини наднирникiв 

? 

У сiрiй речовинi головного мозку розташовуються: 

+протоплазматичнi астроцити 

-волокнистi астроцити 

-клiтини Шванна 

? 

У секрецiї СМР приймають участь: 

+епендимоцити 

-олiгодендроцити 

-астроцити 



-мiкроглiоцити 

? 

Якi клiтини Не розвиваються iз нейрального зачатка? 

+мiкроглiоцити 

-нейроцити 

-олiгодендроглiоцити 

-астроцити 

? 

Якi клiтини мають на своїй поверхнi вiйки? 

+епендимоцити 

-нейроцити 

-астроцити 

-олiгодендроглiоцити 

? 

Якi структури нейроцита приймають участь у аксонному транспортi? 

+мiкротрубочки 

-лiзосоми 

-комплекс Гольджi 

-рибосоми 

? 

Транспорт речовин вiд тiла нейрона до його термiналей називається: 

+антероградний 

-ретроградний 

-дендритний 

? 

Нейромедiатори транспортуються до термiналей нейрона: 

+швидким антероградним транспортом 

-швидким ретроградним транспортом 

-повiльним антероградним транспортом 

-повiльним ретроградним транспортом 

? 

До функцiональної класифiкацiї Не вiдносяться: 

+адренергiчнi нейрони 

-аферентнi нейрони 

-еферентнi нейрони 

-асоцiативнi нейрони 

? 

Хроматолiз це: 

+зникнення дiлянок ергастоплазми 

-руйнацiя диктiосом комплекса Гольджi 

-зникнення лiзосом 

? 

За iнтенсивний синтез бiлка в нейронi Не вiдповiдають: 

+лiзосоми 

-мiтохондрiї 

-гр. ЕПС 

-вiльнi рибосоми 

? 

Базофiльнi грудочки i зерна вiдсутнi в: 

+аксонi 

-дендритах 

-перикарiонi нейрона 



? 

Електронномiкроскопiчним аналогом хроматофiльної субстанцiї є: 

+гр. ЕПС i вiльнi рибосоми 

-мiтохондрiї 

-комплекс Гольджi 

-лiзосоми 

? 

В нервовiй тканинi людини переважають: 

+мультиполярнi нейроцити 

-унiполярнi нейроцити 

-бiполярнi нейроцити 

-аполярнi нейроцити 

? 

Фiзiологiчна поляризацiя нейрона це: 

+передача збудження в одному напрямку 

-передача збудження вiд нервового закiнчення до тiла нейрона 

-передача збудження в рiзних напрямках 

? 

Якi клiтини приймають участь в утвореннi гематоенцефалiчного бар`єру? 

+волокнистi астроцити 

-олiгодендроцити 

-протоплазматичнi астроцити 

-епендимоцити 

? 

До клiтин, що оточують тiла i вiдростки нейронiв, вiдносяться: 

+олiгодендроцити 

-епендимоцити 

-астроцити 

-мiкроглiоцити 

? 

Роль макрофагiв у нервовiй тканинi виконують: 

+мiкроглiоцити 

-епендимоцити 

-астроцити 

-олiгодендроцити 

? 

Якi клiтини не дiляться мiтозом? 

+нейроцити 

-епендимоцити 

-олiгодендроцити 

-астроцити 

? 

Передачу нервового iмпульсу на робочу структуру забезпечують: 

+еферентнi нейрони 

-аферентнi нейрони 

-асоцiативнi нейрони 

? 

До спецiальних органел нейрона Не вiдносяться: 

+лiзосоми 

-хроматофiльна субстанцiя 

-нейрофiбрили 

? 



Передачу нервового iмпульсу на робочу структуру забезпечують: 

+еферентнi нейрони 

-аферентнi нейрони 

-асоцiативнi нейрони 

? 

Роль макрофагiв у нервовiй тканинi виконують: 

+мiкроглiоцити 

-епендимоцити 

-астроцити 

-олiгодендроцити 

? 

Якi клiтини не дiляться мiтозом? 

+нейроцити 

-епендимоцити 

-олiгодендроцити 

-астроцити 

? 

До клiтин, що оточують тiла i вiдростки нейронiв, вiдносяться: 

+олiгодендроцити 

-епендимоцити 

-астроцити 

-мiкроглiоцити 

? 

В нервовiй тканинi людини переважають: 

+мультиполярнi нейроцити 

-унiполярнi нейроцити 

-бiполярнi нейроцити 

-аполярнi нейроцити 

? 

Базофiльнi грудочки i зерна вiдсутнi в: 

+аксонi 

-дендритах 

-перикарiонi нейрона 

? 

У яких дiлянках мiєлiнових волокон розташовуються вузловi перетяжки? 

+у дiлянцi волокна, де вiдсутня мiєлiнова оболонка 

-усерединi осьового цилiндра 

-у дiлянцi локалiзацiї мезаксона 

-у дiлянках розщеплення завиткiв мезаксона 

? 

До якого типу структур вiдносяться насiчки мiєлiну? 

+дiлянка пухкого розташування завиткiв мезаксона 

-дiлянка волокна мiж двома перетяжками 

-щiльний простiр у мiєлiновiй оболонцi 

-дiлянка проникнення в мiєлiн базальної мембрани 

? 

Який тип нервових закiнчень вiдноситься до групи рецепторних? 

+термiналi аферентних нервових волокон 

-термiналi ефекторних нервових волокон 

-кiнцевi апарати аксонiв ефекторних клiтин соматичної i вегетативної нервової системи 

-пресинаптичне закiнчення 

? 



Який структурний компонент мiєлiнового волокна забезпечує проведення нервового iмпульсу? 

+аксолема 

-насiчки мiєлiну 

-нейроплазма 

-нейрофiбрили 

? 

До якого типу структур вiдноситься мiєлiнова оболонка нервового волокна? 

+щiльно упакованi завитки мезаксона 

-аксолема осьового цилiндра 

-базальна мембрана нервового волокна 

-тiла клiтин периферичної глiї 

? 

Що таке нейролема? 

+цитоплазма i ядра нейролемоцитiв 

-аксолема 

-щiльна шарувата зона в мiєлiновiй оболонцi 

-завиток мезаксона 

? 

Якi структури з перерахованих належать до iнкапсульованих чутливих закiнчень? 

+галуження осьового цилiндра, глiоцити, сполучнотканинна капсула 

-термiналi нервового волокна i глiоцити 

-термiналi ефекторних нервових волокон 

-тiльки глiоцити 

? 

У процесi посттравматичної дегенерацiї нервових волокон вiдбувається все, крiм: 

+загибелi шванiвських клiтин у дистальному вiдрiзку 

-руйнування мiєлiну б)тигролiзу 

-фагоцитозу фрагментiв пошкоджених нервових волокон 

? 

Медiатор у нервово-м`язовому синапсi скелетного м`язу: 

+ацетилхолiн 

-норадреналiн 

-адреналiн 

-дофамiн 

? 

Назвiть чутливе нервове закiнчення, яке вiдповiдає за термосприйняття: 

+вiльне нервове закiнчення 

-тiльце Руффiнi 

-сухожильний орган Гольджi 

-дотикове тiльце Мейснера 

? 

Який принцип покладений в основу морфологiчної класифiкацiї нервових волокон? 

+будова оболонки 

-мiсце розташування 

-дiаметр осьового цилiндра 

-будова осьового цилiндра 

? 

Якi структурнi компоненти Не приймають участь в утвореннi безмiєлiнових волокон? 

+завитки мезаксона 

-вiдростки нейронiв 

-олiгодендроглiоцити 

? 



Якi структурнi компоненти Не приймають участь в утвореннi мiєлiнових волокон? 

+мiкроглiоцити 

-олiгодендроглiоцити 

-завитки мезаксона 

? 

Якi структурнi елементи нервової тканини Не утворюють нервовi волокна? 

+волокнистi астроцити 

-клiтини олiгодендроглiї 

-осьовий цилiндр 

-клiтини мiкроглiї 

? 

До складу мiєлiнового волокна Не входять: 

+астроцити 

-осьовий цилiндр 

-мiєлiнова оболонка 

-нейролема 

? 

Мезаксон - це: 

+дуплiкатура плазмолеми нейролемоцита 

-осьовий цилiндр 

-цитоплазма клiтини Шванна 

-мiсце вiдходження вiдростка вiд перикарiона 

? 

!Якi клiтини утворюють оболонку навколо вiдростка нейрона? 

+олiгодендроглiоцити 

-астроцити 

-епендимоцити 

? 

Для мiєлiнових волокон ЦНС Не характерно: 

+наявнiсть насiчок мiєлiну 

-вiдсутнiсть насiчок мiєлiну 

-вiдсутнiсть базальної мембрани 

? 

Змiну довжини м`язового волокна сприймають: 

+нервово-м`язовi веретена 

-колби Краузе 

-тiльця Фатер-Пачiнi 

-тiльця Руффiнi 

? 

За сприйняття змiни тиску вiдповiдають: 

+тiльця Фатер-Пачiнi 

-колби Краузе 

-тiльця Руффiнi 

-нервово-м`язовi веретена 

? 

Больовi i температурнi подразнення сприймають: 

+вiльнi нервовi закiнчення 

-колби Краузе 

-тiльця Руффiнi 

-нервово-м`язовi веретена 

? 

До структурних компонентiв невiльних нервових закiнчень Не вiдносяться: 



+сполучнотканинна оболонка 

-осьовий цилiндр 

-клiтини нейроглiї 

? 

До складу аксо-м`язового синапса Не входить: 

+цитоплазма к-ни Шванна 

-аксолема 

-синаптична щiлина 

-сарколема 

? 

До складу безмiєлiнового волокна Не входить: 

+мiєлiновий шар з перетяжками Ранв`є 

-осьовий цилiндр 

-нейролема 

? 

До рецепторiв Не вiдносяться: 

+секреторнi нервовi закiнчення 

-дистантнi нервовi закiнчення 

-контактнi нервовi закiнчення 

? 

До iнтерорецепторiв Не вiдносяться: 

+зоровi 

-вiсцерорецептори 

-пропрiорецептори 

-вестибулорецептори 

? 

До iнкапсульованих нервових закiнчень Не вiдносяться: 

+нервово-м`язовi веретена 

-колби Краузе 

-тiльця Мейснера 

-тiльця Фатер-Пачiнi 

? 

Якi синапси переважають в органiзмi людини? 

+хiмiчнi 

-електричнi 

-змiшанi 

? 

Якi синапси Не iснують: 

+соматосоматичнi 

-аксосоматичнi 

-аксодендритнi 

-аксоаксональнi 


