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ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ. 

СЕМЕСТР І 

 

Якi частини розрiзняють у 

типовому хребцi? 

(Тiло i дугу з вiдростками) 

 

Чим обмежений хребцевий отвiр? 

(Дугою i задньою поверхнею тiла) 

 

Що утворюють отвори всiх 

хребцiв? 

(Хребтовий канал) 

 

Чим обмежений мiжхребцевий 

отвiр? 

(Нижнiми i верхнiми вирiзками 

сумiжних хребцiв) 

 

Якi є непарнi вiдростки хребця? 

(Остистий вiдросток) 

 

Якi є парнi вiдростки хребця? 

(Поперечний та суглобовi 

вiдростки) 

 

Яка основна особливiсть шийних 

хребцiв? 

(Наявнiсть отвору в поперечному 

вiдростку) 

 

Що є характерним для VI 

шийного хребця? 

(Сильно розвинений переднiй 

горбок поперечного вiдростка 

(сонний горбок)) 

 

Що є характерним для VII 

шийного хребця? 

(Довший i потовщений на кiнцi 

остистий вiдросток) 

Яку назву має VII шийний 

хребець? 

(Виступний) 

 

Як називається I шийний хребець? 

(Атлант) 

 

Якi дуги видiляють в атлантi? 

(Передню i задню) 

 

Що знаходиться на заднiй 

поверхнi передньої дуги 

атланта? 

(Ямка зуба) 

 

Що знаходиться на заднiй 

поверхнi задньої  дуги атланта? 

(Заднiй горбок) 

 

Що знаходиться на переднiй  

поверхнi передньої дуги 

атланта? 

(Переднiй горбок) 

 

Що знаходиться на верхнiй 

поверхнi задньої дуги атланта? 

(Борозни хребтових артерiй) 

 

Чим з'єднанi дуги атланта? 

(Бiчними масами) 

 

Якi анатомiчнi утвори розміщенi 

на бiчних масах атланта? 

(Верхнi та нижнi суглобовi 

поверхнi) 

 

Як називається II шийний 

хребець? 

(Осьовий) 
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Чим вiдрiзняється вiд iнших II 

шийний хребець? 

(Наявнiстю зуба) 

 

Якi анатомiчнi утвори є на зубi 

осьового хребця? 

(Верхiвка, передня суглобова 

поверхня, задня суглобова 

поверхня) 

 

Якi шийнi хребцi мають 

нероздвоєний остистий 

вiдросток? 

(VI та VII) 

 

Перелiчить шийнi хребцi, якi за 

будовою є атиповими: 

(Атлант та осьовий хребець) 

 

Де знаходиться борозна хребтової 

артерiї на атлантi? 

(На верхнiй поверхнi задньої дуги 

атланта) 

 

Якi основнi особливостi мають 

груднi хребцi? 

(Наявнiсть ребрових ямок на 

бiчних поверхнях тiла та 

поперечних вiдростках для 

зчленування з ребрами) 

 

Як утворюються цiлi ребровi 

ямки на тiлах хребцiв для 

зчленування з голівкою ребер? 

(Нижня реброва пiв'ямка хребця, 

розміщеного вище від хребця, 

доповнюється верхньою 

ребровою пiв'ямкою хребця, 

розміщеного нижче) 

 

 

Якi особливостi має тiло I 

грудного хребця? 

(Є повнi верхнi ребровi ямки i 

нижнi ребровi пiв'ямки) 

 

Якi ребровi ямки є на тілі Х 

грудного хребця? 

(Лише верхнi ребровi пiв'ямки) 

 

Якi ребровi ямки є на тiлi ХI 

грудного хребця? 

(Повна реброва ямка на кожному 

боці) 

 

Якi ребровi ямки є на тiлi ХII 

грудного хребця? 

(Одна повна реброва ямка на 

кожному боці) 

 

Що характерно для поперечних 

вiдросткiв грудних хребцiв? 

(Вони добре розвинені, вiдхиленi 

назад, на кiнцях потовщенi, 

мають ребровi ямки) 

 

У яких грудних хребцiв вiдсутнi 

ребровi ямки поперечних 

вiдросткiв? 

(У ХI i ХII) 

 

Куди спрямованi остистi 

вiдростки грудних хребцiв? 

(Нахиленi донизу i 

черепицеподiбно накладаються 

один на інший) 

 

Якi особливостi має остистий 

вiдросток ХII грудного хребця? 

(Вiн коротший вiд iнших 

вiдросткiв грудних хребцiв i 

подібний до вiдростка I 

поперекового хребця) 
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На якi вiддiли подiляється 

хребтовий стовп? 

(Шийний, грудний, поперековий, 

крижовий, куприковий) 

 

Скiльки хребцiв мiстить шийний 

вiддiл хребтового стовпа? 

(7 хребцiв) 

 

Скiльки хребцiв мiстить грудний 

вiддiл хребтового стовпа? 

(12 хребцiв) 

 

Якi особливостi мають 

поперековi хребцi? 

(Масивне тiло, наявнiсть 

соcкоподiбного i додаткового 

вiдросткiв) 

 

Що характерно для поперечних 

вiдросткiв поперекових хребцiв? 

(Вони довгi, розміщенi у 

фронтальнiй площинi, мають 

додатковi вiдростки) 

 

Що характерно для остистих 

вiдросткiв поперекових хребцiв? 

(Вони короткi, сплюснутi й 

орiєнтованi сагiтально) 

 

Де знаходиться соскоподiбний 

вiдросток поперекового хребця? 

(На зовнiшньому боцi верхнього 

суглобового вiдростка) 

 

Де знаходиться додатковий 

вiдросток поперекового хребця? 

(На заднiй поверхнi основи 

поперечного вiдростка) 

 

У якiй площинi розміщенi 

суглобовi вiдростки 

поперекових хребцiв? 

(У сагiтальнiй площинi) 

 

Скiльки хребцiв мiстить 

крижовий вiддiл хребтового 

стовпа? 

(5 хребцiв) 

 

Скiльки хребцiв мiстить 

поперековий вiддiл хребтового 

стовпа? 

(5 хребцiв) 

 

Скiльки хребцiв мiстить 

куприковий вiддiл хребтового 

стовпа? 

(4–5 хребцiв) 

 

Яку форму має крижова кiстка? 

(Трикутну) 

 

Якi поверхнi має крижова кiстка? 

(Передню (тазову) та задню 

(дорсальну)) 

 

Якi частини має крижова кiстка? 

(Основу, верхiвку, бiчнi частини) 

 

Що знаходиться на основi 

крижової кiстки? 

(Верхнi суглобовi вiдростки для 

зчленування з нижнiми 

суглобовими вiдростками 5-го 

поперекового хребця) 

 

Як утворюється мис? 

(Сполученням переднього краю 

основи крижової кiстки з тiлом 

5-го поперекового хребця) 

 



6 

 

 
 

Як називається передня поверхня 

крижової кiстки? 

(Тазова поверхня) 

 

Якi анатомiчнi отвори 

знаходяться на тазовiй поверхнi 

крижової кiстки? 

(Поперечнi лiнiї i переднi крижовi 

отвори) 

 

Як утворюються поперечнi лiнiї 

крижової кiстки? 

(При зрощеннi тiл крижових 

хребцiв) 

 

Яким отворам хребцiв 

вiдповiдають крижовi отвори? 

(Мiжхребцевим отворам) 

 

Як називається задня поверхня 

крижової кiстки? 

(Дорсальна поверхня) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на спиннiй поверхнi 

крижової кiстки? 

(Заднi крижовi отвори i п'ять 

гребенiв) 

 

Якi гребенi знаходяться на 

спиннiй поверхнi крижової 

кiстки? 

(Серединний, два присереднiх, 

два бiчних крижових гребенiв) 

 

Перелiчіть парнi крижовi гребенi: 
(Присереднiй та бiчний крижовi 

гребенi) 

 

Перелiчіть непарнi крижовi 

гребенi: 

(Серединний) 

Як утворюється серединний 

крижовий гребiнь? 

(Унаслiдок зрощення остистих 

вiдросткiв крижових хребцiв) 

 

Як утворюється присереднiй 

крижовий гребiнь? 

(Унаслiдок зрощення суглобових 

вiдросткiв крижових хребцiв) 

 

Як утворюється бiчний крижовий 

гребiнь? 

(Унаслiдок зрощення поперечних 

вiдросткiв крижових хребцiв) 

 

Мiж якими крижовими гребенями 

знаходяться заднi крижовi 

отвори? 

(Між присереднiми та бiчними) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на бiчних частинах 

крижової кiстки? 

(Вушкоподiбнi поверхнi та 

горбистiсть крижової кiстки) 

 

Із чим зчленовується 

вушкоподiбна поверхня 

крижової кiстки? 

(З однойменними поверхнями 

клубових кiсток) 

 

Що проходить усерединi 

крижової кiстки? 

(Крижовий канал) 

 

Як називається нижня частина 

крижової кiстки? 

(Верхiвка) 
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Чим закiнчується крижовий канал 

у нижнiй частинi? 

(Крижовим розтвором) 

 

Що знаходиться по боках вiд 

крижового розтвору? 

(Крижовi роги) 

 

Із чим сполучається верхiвка 

крижової кiстки? 

(З куприком) 

 

З чого складається куприкова 

кiстка? 

(З рудиментарних 4–5 

куприкових хребцiв) 

 

Яку форму має куприк? 

(Трикутну i вигнутий вперед) 

 

Куди спрямованi куприковi роги? 

(Угору, назустрiч крижовим 

рогам) 

 

Чим представлений скелет 

грудної клiтки? 

(Грудними хребцями, 12 парами 

ребер i грудниною) 

 

Скiльки ребер є в людини? 

(12 пар) 

 

Якi частини має ребро? 

(Реброва кiстка (задня частина) i 

ребровий хрящ (передня 

частина)) 

 

Як називаються сiм верхнiх пар 

ребер? 

(Справжнi ребра) 

 

Чому I–VII ребра називають 

справжнiми? 

(Тому що своїми хрящовими 

частинами вони сполучаються 

безпосередньо з грудниною) 

 

Якi ребра називають справжнiми? 

(7 пар верхнiх ребер) 

 

Що таке несправжнi ребра? 

(Це ребра, що не сполучаються з 

грудниною, а причленовуються 

до розміщеного вище ребра) 

 

Якi ребра називаються 

несправжнiми? 

(8-ма–10-та пари ребер) 

 

Як називаються ребра, що не 

сполучаються з грудниною, а 

причленовуються до 

розміщеного вище ребра? 

(Несправжнi ребра) 

 

Що таке коливнi ребра? 

(Цi ребра мають короткi хрящовi 

частини, якi закiнчуються у 

м'язах черевної стiнки) 

 

Якi ребра називаються 

коливними? 

(11-та i 12-та пари ребер) 

 

Як називаються ребра, що 

закiнчуються у м'язах черевної 

стiнки? 

(Коливнi ребра) 

 

Якi кiнцi має ребро? 

(Переднiй – груднинний i заднiй 

– хребцевий) 
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Із чим сполучаються заднi кiнцi 

ребер? 

(З  грудними хребцями) 

 

Що розміщено на задньому кiнцi 

ребра? 

(Голівка, горбок та шийка ребра) 

 

Якi анатомiчнi утвори є на 

головцi ребра? 

(Суглобова поверхня та гребiнь 

голівки ребра) 

 

Якi ребра мають гребiнь голівки 

ребра? 

(Вiд II по Х) 

 

Якi ребра не мають гребня 

голівки ребра? 

(I, ХI, ХII ребра) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться попереду вiд 

голівки ребра? 

(Шийка ребра) 

 

Де знаходиться горбок ребра? 

(Попереду вiд шийки ребра) 

 

Якi ребра не мають горбкiв? 

(ХI i ХII ребра) 

 

Якi ребра мають горбки? 

(З I до Х ребра) 

 

Де розміщений кут ребра? 

(Попереду вiд горбка чи в дiлянцi 

горбка ребра) 

 

На яких ребрах горбок ребра 

збігається з його кутом? 

(На I ребрi) 

Якi поверхнi є на тiлi II–ХII 

ребер? 

(Зовнiшня i внутрiшня) 

 

Якi краї має тiло II–ХII ребер? 

(Верхнiй i нижнiй) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на нижньому краї 

ребра з внутрiшньої його 

сторони? 

(Борозна ребра) 

 

Де знаходиться борозна ребра? 

(На нижньому краю ребра з 

внутрiшньої його поверхнi) 

 

Якi поверхнi має тiло I ребра? 

(Верхню i нижню) 

 

Якi краї має тiло I ребра? 

(Внутрiшнiй i зовнiшнiй) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на верхнiй поверхнi 

I ребра? 

(Горбок переднього драбинчатого 

м'яза, борозни пiдключичної 

вени i артерiї) 

 

Як називається горбок на верхнiй 

поверхнi I ребра? 

(Горбок переднього 

драбинчастого м'яза) 

 

Що лежить спереду вiд горбка 

переднього драбинчастого м'яза 

на верхнiй поверхнi I ребра? 

(Борозна пiдключичної вени) 
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Де знаходиться борозна 

пiдключичної вени? 

(На верхнiй поверхнi I ребра 

спереду вiд горбка переднього 

драбинчатого м'яза) 

 

Що лежить позаду вiд горбка 

переднього драбинчастого м'яза 

на верхнiй поверхнi I ребра? 

(Борозна пiдключичної артерiї) 

 

Якi частини має груднина? 

(Ручку, тiло i мечоподiбний 

вiдросток) 

 

Якi анатомiчнi утвори є на 

верхньому краї ручки груднини? 

(Яремна i ключичнi вирiзки) 

 

Де знаходиться на груднинi 

яремна вирiзка? 

(На верхньому краю ручки 

груднини) 

 

Де знаходиться на груднинi 

ключична вирiзка? 

(На верхньому краю ручки 

груднини латеральнiше вiд 

яремної вирiзки) 

 

Що є на бiчних краях тiла 

груднини? 

(Ребровi вирiзки) 

 

Що є на бiчних краях ручки 

груднини? 

(Двi заглибини для хряща I ребра 

i двi половини вирiзки для 

зчленування з II ребром) 

 

 

Що утворюється мiж ручкою i 

тiлом груднини? 

(Кут груднини) 

 

З якими частинами груднини 

сполучається II ребро? 

(З ручкою i тiлом) 

 

Із чим сполучаються ребровi 

хрящi III–VI ребер? 

(З ребровими вирiзками тiла 

груднини) 

 

Де розмiщенi ребровi вирiзки для 

VII ребра? 

(На бiчнiй поверхнi груднини мiж 

її тiлом i мечоподiбним 

вiдростком) 

 

Як називається вiдросток 

груднини? 

(Мечоподiбний) 

 

До яких кiсток за класифiкацiєю 

належать кiстки тулуба? 

(До губчастих) 

 

Якi вiддiли видiляють у кiстках 

верхньої кiнцiвки? 

(Пояс верхньої кiнцiвки i вiльна 

частина верхньої кiнцiвки) 

 

З яких кiсток складається пояс 

верхньої кiнцiвки? 

(Ключицi i лопатки) 

 

Якi краї має лопатка? 

(Присереднiй, бiчний i верхнiй) 
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Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на верхньому краї 

лопатки? 

(Вирiзка лопатки) 

 

Якi кути має лопатка? 

(Нижнiй, бiчний i верхнiй) 

 

Якi поверхнi має лопатка? 

(Реброву i задню) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на дорсальнiй 

поверхнi лопатки? 

(Ость лопатки, надостна ямка, 

пiдостна ямка) 

 

Чим закiнчується ость лопатки з 

латерального боку? 

(Надплечовим вiдростком 

(акромiоном)) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на ребровiй 

поверхнi лопатки? 

(Пiдлопаткова ямка i м'язовi лiнiї) 

 

Перелiчiть вiдростки лопатки: 

(Акромiон i дзьобоподiбний 

вiдросток) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на верхiвцi 

акромiона? 

(Ключична суглобова поверхня) 

 

Чим представлений бiчний кут 

лопатки? 

(Суглобовою западиною) 

 

 

 

Як називається анатомiчний утвiр 

лопатки, що служить для 

зчленування з голiвкою плечової 

кiстки? 

(Суглобова западина) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться над верхнiм краєм 

суглобової западини лопатки? 

(Надсуглобовий горбок) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться пiд нижнiм краєм 

суглобової западини лопатки? 

(Нiдсуглобовий горбок) 

 

На якiй поверхнi лопатки 

знаходяться пiдостна i надостна 

ямки? 

(На дорсальнiй) 

 

На якiй поверхнi лопатки 

знаходиться пiдлопаткова ямка? 

(На ребровiй) 

 

Мiж якими кiстками знаходиться 

ключиця? 

(Мiж грудниною i лопаткою) 

 

Якi частини має ключиця? 

(Тiло, груднинний i акромiальний 

кiнцi) 

 

Де знаходиться згин ключицi 

вперед? 

(З боку груднинного кiнця) 

 

Де знаходиться згин ключицi 

назад? 

(З боку акромiального кiнця) 
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З чим зчленовується груднинний 

кiнець ключицi? 

(З ключичною вирiзкою 

груднини) 

 

З чим зчленовується 

акромiальний кiнець ключицi? 

(Із суглобовою поверхнею 

акромiона) 

 

Якi поверхнi має ключиця? 

(Верхню i нижню) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на нижнiй поверхнi 

ключицi? 

(Конусоподiбний горбок, 

трапецiєподiбна лiнiя i 

втиснення реброво-ключичної 

зв'язки) 

 

До яких кiсток належить плечова 

кiстка? 

(Типова довга трубчаста кiстка) 

 

З яких частин складається 

плечова кiстка? 

(Дiафiза i двох епiфiзiв) 

 

Якi анатомiчнi утвори є на 

проксимальному кiнцi плечової 

кiстки? 

(Голівка, анатомiчна шийка, 

великий i малий горбки, гребiнь 

малого i великого горбків, 

мiжгорбкова борозна) 

 

Що знаходиться по краю голівки 

плечової кiстки? 

(Анатомiчна шийка) 

 

Який анатомiчний утвiр 

розміщений мiж горбками i 

гребенями горбкiв плечової 

кiстки? 

(Мiжгорбкова борозна) 

 

Як називається найвужче мiсце 

мiж голівкою плечової кiстки та 

її тiлом? 

(Хiрургiчна шийка) 

 

Який анатомiчний утвiр 

розміщений на бiчнiй поверхнi 

тiла плечової кiстки в її 

проксимальному вiддiлi? 

(Дельтоподiбна горбистiсть) 

 

Де знаходиться борозна 

променевого нерва? 

(На заднiй поверхнi тiла плечової 

кiстки) 

 

Яка борозна розміщена на заднiй 

поверхнi тiла плечової кiстки? 

(Борозна променевого нерва) 

 

Яким анатомiчним утвором 

закiнчується дистальний кiнець 

плечової кiстки? 

(Виростком плечової кiстки) 

 

Де знаходиться блок плечової 

кiстки? 

(На виростку плечової кiстки з 

медiального боку) 

 

Який  анатомiчний утвiр 

розміщений над блоком 

плечової кiстки спереду? 

(Вiнцева ямка) 
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Де знаходиться лiктьова ямка 

плечової кiстки? 

(Ззаду над блоком плечової 

кiстки) 

 

Де знаходиться голівка плечової 

кiстки? 

(На виростку плечової кiстки з 

латерального боку) 

 

Який анатомiчний утвiр 

розміщений над блоком 

плечової кiстки ззаду? 

(Лiктьова ямка) 

 

Який анатомiчний утвiр 

розміщений над голівкою 

плечової кiстки? 

(Променева ямка) 

 

Який анатомiчний утвiр 

розміщений на заднiй поверхнi 

присереднього надвиростка 

плечової кiстки? 

(Борозна ліктьового нерва) 

 

Як називаються пiдвищення, що 

знаходяться латерально i 

медiально над виростком 

плечової кiстки? 

(Латеральний надвиросток i 

медiальний надвиросток) 

 

На якiй поверхнi виростка 

плечової кiстки розміщені блок i 

вiнцева ямка? 

(На переднiй) 

 

На якiй поверхнi виростка 

плечової кiстки розміщенi 

голівка i променева ямка? 

(На переднiй) 

На якiй поверхнi виростка 

плечової кiстки розміщена 

лiктьова  ямка? 

(На заднiй) 

 

Де знаходиться борозна 

лiктьового нерва? 

(На заднiй поверхнi 

присереднього надвиростка 

плечової кiстки) 

 

З яких частин складається 

лiктьова кiстка? 

(Проксимального i дистального 

епiфiзiв та тiла) 

 

Якi анатомiчнi утвори є на 

верхньому епiфiзi лiктьової 

кiстки? 

(Блокова вирiзка, лiктьовий i 

вiнцевий вiдростки, променева 

вирiзка, лiктьова горбистiсть) 

 

З якою кiсткою сполучається 

блокова вирiзка лiктьової 

кiстки? 

(З блоком плечової кiстки) 

 

Як називається заднiй вiдросток 

блокової вирiзки лiктьової 

кiстки? 

(Лiктьовий вiдросток) 

 

Як називається переднiй 

вiдросток блокової вирiзки 

лiктьової кiстки? 

(Вiнцевий вiдросток) 

 

Що знаходиться мiж лiктьовим i 

вiнцевим вiдростками лiктьової 

кiстки? 

(Блокова вирiзка) 
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Який утвiр розміщений на 

променевому боці вiнцевого 

вiдростка лiктьової кiстки? 

(Променева вирiзка) 

 

Де знаходиться горбистiсть 

лiктьової кiстки? 

(Дещо нижче від вiнцевого 

вiдростка лiктьової кiстки) 

 

Яким анатомiчним утвором 

закiнчується дистальний кiнець 

лiктьової кiстки? 

(Голівкою лiктьової кiстки) 

 

Що розрiзняють на дистальному 

епiфiзi лiктьової кiстки? 

(Голівку лiктьової кiстки, 

суглобовий обвiд i 

шилоподiбний вiдросток) 

 

Що знаходиться медiально вiд 

голівки лiктьової кiстки? 

(Шилоподiбний вiдросток) 

 

Де знаходиться суглобовий обвiд 

лiктьової кiстки? 

(На дистальному кiнцi лiктьової 

кістки навколо її голівки) 

 

Куди спрямований мiжкiстковий 

край тiла лiктьової кiстки? 

(Латерально) 

 

Якi поверхнi має тiло лiктьової 

кiстки? 

(Задню, передню i медiальну) 

 

Яке положення на передплiччi 

займає  лiктьова кiстка? 

(Медiальне) 

 

Яке положення на передплiччi 

займає променева кiстка? 

(Латеральне) 

 

Куди спрямований мiжкiстковий 

край тiла променевої кiстки? 

(Медiально) 

 

З яких частин складається 

променева кiстка? 

(Тiла, проксимального i 

дистального епiфiзiв) 

 

Якi анатомiчнi утвори є на 

проксимальному епiфiзi 

променевої кiстки? 

(Голівка, суглобова ямка, 

суглобовий обвiд, шийка, 

горбистiсть променевої кiстки) 

 

Де знаходиться суглобовий обвiд 

променевої кiстки? 

(На проксимальному кiнцi 

променевої кiстки навколо  її 

голівки) 

 

Де знаходиться горбистiсть 

променевої кiстки? 

(На переднiй поверхнi променевої 

кiстки нижче її шийки) 

 

Якi поверхнi має тiло променевої 

кiстки? 

(Задню, передню i бiчну) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на дистальному 

епiфiзi променевої кiстки з             

присереднього боку? 

(Вирiзка лiктьової кiстки) 
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Що вiдходить збоку від 

дистального епiфiза променевої 

кiстки? 

(Шилоподiбний вiдросток) 

 

Де розміщена зап'ясткова 

суглобова поверхня променевої 

кiстки? 

(На дистальному кiнцi кiстки, 

спрямованої вниз) 

 

На якi вiддiли подiляється скелет 

кистi? 

(Зап'ястковi кiстки, п'ястковi 

кiстки та кiстки пальцiв) 

 

Як розмiщенi зап'ястковi кiстки? 

(У два ряди – проксимальний та 

дистальний) 

 

Якi кiстки утворюють 

проксимальний ряд зап'ясткових 

кiсток? 

(Човноподiбна, пiвмiсяцева, 

тригранна i горохоподiбна) 

 

Якi кiстки утворюють дистальний 

ряд зап'ясткових кiсток? 

(Кiстка-трапецiя, 

трапецiєподiбна, головчаста та 

гачкоподібна) 

 

Як називається борозна на 

долоннiй поверхнi зап'ястка? 

(Борозна зап'ястка) 

 

З латеральної сторони борозна 

зап'ястка обмежена такими 

кiстками: 

(Човноподiбною та кiсткою-

трапецiєю) 

 

З медiального боку борозна 

зап'ястка обмежена такими 

кiстками: 

(Гачкоподібною та 

горохоподiбною кiстками) 

 

З яких кiсток складається 

п'ясток? 

(З п'яти п'ясткових кiсток) 

 

Звiдки ведеться вiдлiк п'ясткових 

кiсток? 

(Вiд великого пальця до мiзинця) 

 

З яких частин складаються 

п'ястковi кiстки? 

(Основи, тiла i голівки) 

 

Як називається проксимальний 

кiнець п'ясткової кiстки? 

(Основа) 

 

Як називається дистальний кiнець 

п'ясткової кiстки? 

(Голівка) 

 

В який бік спрямованi вигини тiл 

п'ясткових кiсток? 

(Із долонної поверхнi ввiгнутi, з 

тильної – опуклi) 

 

З якими кiстками зчленовуються 

нижнi суглобовi поверхнi 

голівок п'ясткових кiсток? 

(Із проксимальними фалангами 

пальцiв кистi) 

 

З якими кiстками зчленовуються 

суглобовi поверхнi основ 

п'ясткових кiсток? 

(Із кiстками дистального ряду 

зап'ястка) 
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Як називається I палець кистi, 

який є найкоротшим i 

найтовстiшим? 

(Великий палець (pollex)) 

 

Як називається другий палець 

кистi? 

(Вказiвний палець (index)) 

 

Як називається III палець кистi? 

(Середнiй палець (medius)) 

 

Як називається IV палець кистi? 

(Персневий палець (anularis)) 

 

Як називається V палець кистi? 

(Мiзинець (minimus)) 

 

Який палець кистi є найдовший? 

(III) 

 

Якi фаланги розрiзняють на 

пальцях кистi крiм великого 

пальця? 

(Проксимальнi, середнi, 

дистальнi) 

 

Якi фаланги має великий палець 

кистi? 

(Проксимальну i дистальну) 

 

Якi частини мають фаланги 

пальцiв кистi? 

(Основу, тiло i голiвку) 

 

Який анатомiчний утвiр 

розміщений на нижньому кiнцi 

дистальної фаланги пальцiв 

кистi? 

(Горбистiсть кiнцевої фаланги) 

 

Якi кiстки кистi вiдносять до 

коротких трубчастих кiсток? 

(П'ястковi кiстки та фаланги 

пальцiв) 

 

Якi кiстки верхньої кiнцiвки 

вiдносять до довгих трубчастих 

кiсток? 

(Плечова, променева та лiктьова 

кiстки) 

 

Якi кiстки верхньої кiнцiвки 

вiдносять до плоских кiсток? 

(Лопатка) 

 

Якi кiстки верхньої кiнцiвки 

вiдносять до губчастих кiсток? 

(Зап'ястковi кiстки) 

 

Якi кiстки верхньої кiнцiвки 

вiдносять до моноепiфiзних 

кiсток? 

(П'ястковi кiстки та фаланги 

пальцiв) 

 

Яка частина п'ясткових кiсток та 

фалангiв пальцiв є епiфiзами цих 

кiсток? 

(Голівка) 

 

До яких кiсток за класифiкацiєю 

належать кiстки зап'ястка? 

(До губчастих) 

 

До яких кiсток за класифiкацiєю 

належать п'ястковi кiстки? 

(До коротких трубчастих) 

 

До яких кiсток за класифiкацiєю 

належать кiстки пальцiв? 

(До коротких трубчастих) 
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До яких кiсток за класифiкацiєю 

належать плечова, променева та 

лiктьова  кiстки? 

(До довгих трубчастих) 

 

З яких кiсток складається 

кульшова кiстка? 

(Із клубової, лобкової й 

сiдничної) 

 

Який анатомiчний утвiр 

утворюється в мiсцi зчленування 

тiл клубової, сiдничної та 

лобкової кiсток? 

(Кульшова западина) 

 

На якiй поверхнi кульшової 

кiстки знаходиться кульшова 

западина? 

(На зовнiшнiй) 

 

З якою кiсткою зчленовується 

кульшова западина? 

(З голівкою стегнової кiстки) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться з присереднього 

боку кульшової западини? 

(Вирiзка кульшової западини) 

 

Який анатомiчний утвiр займає 

периферичну частину кульшової 

западини? 

(Пiвмiсяцева поверхня) 

 

Як називається суглобова 

поверхня кульшової западини? 

(Пiвмiсяцева поверхня) 

 

Як називається центр кульшової 

западини? 

(Ямка кульшової западини) 

 

З яких анатомiчних утворiв 

складається кульшова западина? 

(Вирiзки, пiвмiсяцевої поверхнi i 

ямки кульшової западини) 

 

З яких вiддiлiв складається 

клубова кiстка? 

(Тiла i крила) 

 

Як називається нижнiй 

потовщений вiддiл клубової 

кiстки? 

(Тiло) 

 

Як називається верхнiй 

розширений вiддiл кiстки? 

(Крило) 

 

Чим закiнчується верхнiй вiльний 

край крила клубової кiстки? 

(Клубовим гребенем) 

 

Що розміщено на клубовому 

гребенi? 

(Зовнiшня i внутрiшня губи та 

промiжна лiнiя) 

 

Чим закiнчується спереду 

клубовий гребiнь? 

(Верхньою передньою та 

нижньою передньою клубовими 

остями) 

 

Чим закiнчується позаду 

клубовий гребiнь? 

(Верхньою задньою та нижньою 

задньою клубовими остями) 

 

Що розрiзняють на зовнiшнiй 

поверхнi крила клубової кiстки? 
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(Передню, задню i нижню 

сiдничнi лiнiї) 

Що розміщено на внутрiшнiй 

поверхнi крила клубової кiстки? 

(Клубова ямка) 

 

Чим вiддiляється крило клубової 

кiстки вiд її тiла? 

(Дугоподiбною лiнiєю) 

 

Що розміщено на медiальнiй 

поверхнi крила клубової кiстки 

позаду вiд клубової ямки? 

(Вушкоподiбна поверхня i 

клубова горбистiсть) 

 

З якою кiсткою зчленовується 

вушкоподiбна поверхня 

клубової кiстки? 

(З вушкоподiбною поверхнею 

крижової кiстки) 

 

З яких частин складається 

лобкова кiстка? 

(Тiла i двох гiлок) 

 

Яка частина лобкової кiстки бере 

участь в утвореннi кульшової 

западини? 

(Тiло) 

 

Якi гiлки має лобкова кiстка? 

(Верхню та нижню) 

 

Що розміщено на верхнiй 

поверхнi верхньої гiлки лобкової 

кiстки? 

(Лобковий гребiнь, лобковий 

горбок i клубово-лобкове 

пiдвищення) 

 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться у тому мiсцi, де 

верхня гiлка лобкової кiстки 

переходить у нижню в дiлянцi її 

присереднього краю? 

(Симфiзна поверхня) 

 

З якою кiсткою зчленовується 

симфiзна поверхня лобкової 

кiстки? 

(З протилежною лобковою 

кiсткою) 

 

Де знаходиться лобковий горбок? 

(На верхнiй гiлцi лобкової кiстки 

бiля її присереднього краю) 

 

Що є на нижнiй поверхнi 

верхньої гiлки лобкової кiстки? 

(Затульна борозна) 

 

З яких частин складається 

сiднична кiстка? 

(Тiла i гiлки) 

 

Яка частина сiдничої кiстки бере 

участь в утвореннi кульшової 

западини? 

(Тiло) 

 

В який анатомiчний утвiр 

переходить тiло сiдничної 

кiстки? 

(У гiлку сiдничної кiстки) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться по задньому краю 

сiдничної кiстки вище від 

сiдничного горба? 

(Сiднична ость, мала сiднична 

вирiзка, велика сiднична 

вирiзка) 
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З чим зливається гiлка сiдничної 

кiстки? 

(З нижньою гiлкою лобкової 

кiстки) 

 

Який анатомiчний утвiр на 

кульшовiй кiстцi обмежений 

гiлками лобкової i сiдничної 

кiсток? 

(Затульний отвiр) 

 

Чим обмежений затульний отвiр 

кульшової кiстки? 

(Злиттям гiлок лобкової i 

сiдничної кiсток, а також 

частиною кульшової западини) 

 

З яких частин складається 

стегнова кiстка? 

(Дiафiза, проксимального i 

дистального епiфiзiв) 

 

Яким анатомiчним утвором 

закiнчується проксимальний 

кiнець стегнової кiстки? 

(Голівкою стегнової кiстки) 

 

У яку сторону спрямована голівка 

стегнової кiстки? 

(Медiально) 

 

Який утвiр розміщений на голівцi 

стегнової кiстки? 

(Ямка голівки) 

 

З якою кiсткою зчленовується 

голівка стегнової кiстки? 

(З кульшовою кiсткою) 

 

 

Який анатомiчний утвiр сполучає 

голівку стегнової кiстки з її 

тiлом? 

(Шийка) 

 

Що знаходиться на межi шийки i 

тiла стегнової кiстки? 

(Великий i малий вертлюги) 

 

Вертлюгова ямка розміщена: 

(На медiальнiй поверхнi великого 

вертлюга) 

 

Який анатомiчний утвiр сполучає 

мiж собою великий i малий 

вертлюги стегнової кiстки 

спереду? 

(Мiжвертлюжна лiнiя) 

 

Який анатомiчний утвiр сполучає 

мiж собою великий i малий 

вертлюги стегнової кiстки ззаду? 

(Мiжвертлюжний гребiнь) 

 

Що знаходиться на заднiй 

поверхнi тiла стегнової кiстки? 

(Шорстка лiнiя) 

 

З яких частин складається 

шорстка лiнiя стегнової кiстки? 

(Присередньої i бiчної губ) 

 

До яких анатомiчних утворiв на 

стегновiй кiстцi прямують угорi 

губи шорсткої лiнiї? 

(До великого i малого вертлюгiв) 

 

Що утворює бiчна губа шорсткої 

лiнiї стегнової кiстки у своїй 

верхнiй частинi? 

(Сiдничну горбистiсть) 
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Чим продовжується присередня 

губа шорсткої лiнiї стегнової 

кiстки у своїй верхнiй частинi? 

(Гребiнною лiнiєю) 

 

Що утворюється мiж нижнiми 

кiнцями губ шорсткої лiнiї 

стегнової кiстки? 

(Пiдколiнна поверхня) 

 

Що утворює дистальний кiнець 

стегнової кiстки? 

(Латеральний та медiальний 

виростки) 

 

Який анатомiчний утвiр на заднiй 

поверхнi стегнової кiстки 

роздiляє бiчний виросток вiд 

присереднього виростка? 

(Мiжвиросткова ямка) 

 

У що переходять суглобовi 

поверхнi виросткiв стегна 

спереду? 

(У надколiнну поверхню) 

 

Як називаються анатомiчнi 

утвори, що знаходяться на 

бiчнiй i присереднiй сторонi 

бiчного й присереднього 

виросткiв стегнової кiстки? 

(Бiчний i присереднiй 

надвиростки) 

 

До яких кiсток належить 

надколiнок? 

(До сесамоподiбних) 

 

Де знаходиться надколiнок? 

(У товщi сухожилка 

чотириголового м'яза стегна 

спереду вiд стегнової кiстки) 

Якi частини має надколiнок? 

(Основу i верхiвку) 

 

Куди спрямована верхiвка 

надколiнка? 

(Вниз) 

 

Куди спрямована основа 

надколiнка? 

(Вгору) 

 

Якi поверхнi має надколiнок? 

(Суглобову та передню) 

 

З яких частин складається 

великогомiлкова кiстка? 

(Тiла i двох епiфiзiв) 

 

Чим закiнчується проксимальний 

кiнець великогомiлкової кiстки? 

(Присереднiм та бiчним 

виростками) 

 

Чим розмежованi мiж собою 

верхнi суглобовi поверхнi 

великогомiлкової кiстки? 

(Мiжвиростковим пiдвищенням, 

яке складається iз 

присереднього та бiчного 

мiжвиросткових горбкiв) 

 

Де знаходиться переднє та заднє 

між виросткові поля 

великогомiлкової кiстки? 

(На проксимальному кiнцi 

великогомiлкової кiстки, 

спереду та ззаду вiд 

мiжвиросткового пiдвищення) 
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Що знаходиться в дiлянцi 

задньобiчної частини бiчного 

виростка великогомiлкової 

кiстки? 

(Малогомiлкова поверхня) 

 

Якi краї має тiло 

великогомiлкової кiстки? 

(Переднiй, мiжкiстковий i 

присереднiй) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на передньому 

краю великогомiлкової кiстки 

вгорi? 

(Горбистiсть великогомiлкової 

кiстки) 

 
Якi поверхнi має тiло 
великогомiлкової кiстки? 

(Присередню, бiчну i задню) 
 
Який анатомiчний утвiр 
знаходиться на заднiй поверхнi 
великогомiлкової кiстки вгорi? 

(Лiнiя камбалоподiбного м'яза) 
 
Який анатомiчний утвiр 
знаходиться з латеральної 
сторони дистального кiнця 
великогомiлкової кiстки? 

(Малогомiлкова вирiзка) 
 
Який анатомiчний утвiр 
вiдходить униз із присереднього 
боку дистального кiнця 
великогомiлкової кiстки? 

(Присередня кiсточка) 
 
Як називається анатомiчний утвiр 
на нижнiй поверхнi дистального 
кiнця великогомiлкової кiстки? 

(Нижня суглобова поверхня) 

Якi частини має малогомiлкова 

кiстка? 

(Тiло i два епiфiзи) 

 

Що утворює проксимальний 

кiнець малогомiлкової кiстки? 

(Голівку малогомiлкової кiстки) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на голівцi 

малогомiлкової кiстки? 

(Верхiвка i суглобова поверхня) 

 

З якою кiсткою зчленовується 

суглобова поверхня голівки 

малогомiлкової кiстки? 

(З великогомiлковою кiсткою) 

 

Якi краї має тiло малогомiлкової 

кiстки? 

(Переднiй, заднiй i мiжкiстковий) 

 

Якi поверхнi має тiло 

малогомiлкової кiстки? 

(Присередню, бiчну i задню) 

 
Що утворює дистальний кiнець 
малогомiлкової кiстки? 

(Бiчну кiсточку) 
 
З якою кiсткою зчленовується 
суглобова поверхня бiчної 
кiсточки малогомiлкової кiстки? 

(З надп'ятковою кiсткою) 
 
Що розрiзняють на бiчнiй 
кiсточцi малогомiлкової кiстки? 

(Суглобову поверхню i ямку) 
 
До яких кiсток за класифiкацiєю 
належить кульшова кiстка? 

(До плоских) 



21 

 

 
 

До яких кiсток за класифiкацiєю 

належить стегнова кiстка? 

(До довгих трубчастих) 

 

До яких кiсток за класифiкацiєю 

належить великогомiлкова 

кiстка? 

(До довгих трубчастих) 

 

До яких кiсток за класифiкацiєю 

належить малогомiлкова кiстка? 

(До довгих трубчастих) 

 

До яких кiсток за класифiкацiєю 

належать кiстки заплесна? 

(До губчастих) 

 

До яких кiсток за класифiкацiєю 

належать плесновi кiстки? 

(До коротких трубчастих) 

 

До яких кiсток за класифiкацiєю 

належать кiстки пальцiв стопи? 

(До коротких трубчастих) 

 

Якi кiстки нижньої кiнцiвки 

належать до моноепiфiзних 

кiсток? 

(Плесновi кiстки та фаланги 

пальцiв) 

 

Iз скiлькох кiсток складається 

заплесно? 

(7) 

 

Як розміщені кiстки заплесна? 

(У два ряди – проксимальний i 

дистальний) 

 

Якi кiстки утворюють 

проксимальний ряд заплесна? 

(Надп'яткова та п'яткова) 

Якi кiстки утворюють дистальний 

ряд заплесна? 

(Човноподiбна, кубоподiбна i 

клиноподiбнi) 

 

З яких частин складається 

надп'яткова кiстка? 

(Блока, голівки i шийки) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на верхнiй поверхнi 

надп'яткової кiстки? 

(Блок надп'яткової кiстки з 

верхньою, присередньою 

кiсточковою та бiчною 

кiсточковою суглобовими 

поверхнями) 

 

З якою кiсткою зчленовується 

верхня суглобова поверхня 

блока надп'яткової кiстки? 

(З нижньою суглобовою 

поверхнею великогомiлкової 

кiстки) 

 

З якою кiсткою зчленовується 

присередня кiсточкова 

суглобова поверхня блока 

надп'яткової кiстки? 

(З суглобовою поверхнею 

присередньої кiсточки 

великогомiлкової кiстки) 

 

З якою кiсткою зчленовується 

бiчна кiсточкова суглобова 

поверхня блока надп'яткової 

кiстки? 

(З суглобовою поверхнею бiчної 

кiсточки малогомiлкової 

кiсточки) 
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Якi вiдростки має надп'яткова 

кiстка? 

(Заднiй i бiчний вiдростки) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на нижнiй поверхнi 

надп'яткової кiстки? 

(Передня, середня i задня п'ятковi 

суглобовi поверхнi) 

 

З якою кiсткою зчленовується 

голівка надп'яткової кiстки? 

(З човноподiбною) 

 

Яким анатомiчним утвором 

закiнчується тiло п'яткової 

кiстки ззаду i внизу? 

(П'ятковим горбом) 

 

Який вiдросток є на п'ятковiй 

кiстцi? 

(Пiдпора надп'яткової кiстки) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на верхнiй поверхнi 

п'яткової кiстки? 

(Передня, середня i задня 

надп'ятковi суглобовi поверхнi) 

 

З якою кiсткою сполучаються 

передня, середня i задня 

надп'ятковi суглобовi поверхнi 

п'яткової кiстки? 

(З надп'ятковою кiсткою) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на передньому кiнцi 

п'яткової кiстки? 

(Кубоподiбна суглобова 

поверхня) 

 

Якi є клиноподiбнi кiстки i до 

якого ряду заплесна вони 

вiдносяться? 

(Присередня, промiжна i бiчна – 

це дистальний ряд заплесна) 

 

Мiж якими кiстками 

розмiщується човноподiбна 

кiстка i до якого ряду заплесна 

вона вiдноситься? 

(Мiж надп'ятковою i трьома 

клиноподiбними, утворює 

дистальний ряд заплесна) 

 

З якою кiсткою сполучається 

проксимальна поверхня 

човноподiбної кiстки? 

(З голівкою надп'яткової кiстки) 

 

З якими кiстками сполучається 

дистальна поверхня 

човноподiбної кiстки? 

(З трьома клиноподiбними 

кiстками) 

 

Де розміщена кубоподiбна 

кiстка? 

(На латеральному краї стопи, 

попереду вiд п'яткової кiстки) 

 

Скiльки плеснових кiсток i звiдки 

здiйснюється їх вiдлiк? 

(5, вiд великого пальця до 

мiзинця) 

 

З яких частин складається кожна 

плеснова кiстка? 

(Основи, тiла i голівки) 

 

Як називається проксимальний 

кiнець плеснової кiстки? 

(Основа) 
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Як називається дистальний кiнець 

плеснової кiстки? 

(Голівка) 

 

З якими кiстками зчленовуються 

голівки плеснових кiсток? 

(З основами проксимальних 

фаланг пальцiв стопи) 

 

Якi фаланги розрiзняють на 

пальцях стопи (крiм першого 

пальця)? 

(Проксимальнi, середнi i кiнцевi) 

 

Якi фаланги має великий палець 

стопи? 

(Проксимальну i кiнцеву) 

 

Якi частини мають фаланги 

пальцiв стопи? 

(Основу, тiло i голівку) 

 

Яку назву має великий палець 

стопи? 

(Hallux) 

 

До яких кiсток належить лобова 

кiстка? 

(До непарних повiтроносних 

кiсток мозкового черепа) 

 

Якi частини має лобова кiстка? 

(Очноямковi та носову частини,  

луску) 

 

Якi поверхнi має лобова луска? 

(Зовнiшню, внутрiшню i скроневу 

поверхнi) 

 

 

Як називається поверхня лобової 

луски, що прилягає до головного 

мозку? 

(Внутрiшня) 

 

Де знаходяться надочноямкова 

вирiзка або надочноямковий 

отвiр? 

(На надочноямковому краю 

лобової кiстки) 

 

Яким анатомiчним утвором 

закiнчується надочноямковий 

край латерально? 

(Виличним вiдростком) 

 

Де знаходиться надбрiвна дуга? 

(На зовнiшнiй поверхнi лобової 

луски вище від 

надочноямкового краю) 

 

Що розміщено мiж надбрівними 

дугами? 

(Гладка площадка надперенiсся) 

 

Як називається анатомiчний 

утвiр, що знаходиться на 

зовнiшнiй поверхнi лобової 

луски приблизно посерединi 

кожної її половини? 

(Лобовий горб) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться посерединi 

внутрiшньої поверхнi лобової 

луски? 

(Борозна верхньої стрiлової 

пазухи) 
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Де знаходиться слiпий отвiр? 

(На внутрiшнiй поверхнi лобової 

луски бiля основи лобового 

гребеня) 

 

Який анатомiчний утвiр вiддiляє 

праву очноямкову частину вiд 

лiвої? 

(Решiтчаста вирiзка) 

 
Якi поверхнi має очноямкова 
частина лобової кiстки? 

(Верхню (мозкову) i нижню 
(очноямкову)) 

 
Де знаходиться ямка слізної 
залози? 

(В очноямковiй частинi лобової 
кiстки на її нижнiй 
(очноямковiй) поверхнi бiля 
бiчного кута) 

 
Де знаходиться на лобовiй кiстцi 
блокова ямка i блокова ость? 

(На нижнiй (очноямковiй) 
поверхнi очноямкової частини 
лобової кiстки бiля 
присереднього кута) 

 
Де розміщена носова частина 
лобової кiстки? 

(Мiж очноямковими частинами 
лобової кiстки) 

 
Який анатомiчний утвiр 
знаходиться справа i злiва вiд 
гребеня i носової остi лобової 
кiстки? 

(Отвiр лобової пазухи) 
 
Як називається порожнина 
лобової кiстки? 

(Лобова пазуха) 

Що знаходиться в лобовiй пазусi? 

(Повiтря) 

 

З чим сполучається лобова 

пазуха? 

(З порожниною носа) 

 

Який анатомiчний утвiр 

вiдокремлює зовнiшню 

поверхню луски лобової кiстки 

вiд її скроневої поверхнi? 

(Скронева лiнiя) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на внутрiшнiй 

поверхнi лобової луски? 

(Лобовий гребiнь, слiпий отвiр, 

борозна верхньої стрiлової 

пазухи, зернистi ямочки, 

артерiальнi борозни) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на зовнiшнiй 

поверхнi лобової луски? 

(Лобовий горб, надбрiвна дуга, 

надперенiсся, надочноямковий 

край, надочноямкова вирiзка) 

 

До яких кiсток належить тiм'яна 

кiстка за класифiкацiєю? 

(До плоских) 

 

Якi поверхнi розрiзняють на 

тiм'янiй кiстцi? 

(Зовнiшню i внутрiшню) 

 

Якi краї розрiзняють на тiм'янiй 

кiстцi? 

(Лобовий, потиличний, 

стрiловий, лусковий) 
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Який край тiм'яної кiстки 

сполучається з потиличною 

кiсткою? 

(Потиличний край) 

 

З якою кiсткою сполучається 

стрiловий край тiм'яної кiстки? 

(З однойменною кiсткою 

протилежного боку) 

 

З якою кiсткою сполучається 

лусковий край тiм'яної кiстки? 

(Зi скроневою кiсткою) 

 

Який край тiм'яної кiстки 

сполучається iз скроневою 

кiсткою? 

(Лусковий край) 

 

Як називається передньоверхнiй 

кут тiм'яної кiстки? 

(Лобовий кут) 

Як називається передньонижнiй 

кут тiм'яної кiстки? 

(Клиноподiбний кут) 

 

Як називається задньоверхнiй кут 

тiм'яної кiстки? 

(Потиличний кут) 

 

Як називається задньонижнiй кут 

тiм'яної кiстки? 

(Соскоподiбний кут) 

 

Якi кути має тiм'яна кiстка? 

(Соскоподiбний, лобовий, 

клиноподiбний, потиличний) 

 

Де знаходиться тiм'яний горб? 

(У центрi зовнiшньої поверхнi 

тiм'яної кiстки) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на зовнiшнiй 

поверхнi тiм'яної кiстки нижче 

від її горба? 

(Верхня i нижня скроневi лiнiї) 

 

Де на тiм'янiй кiстцi знаходиться 

борозна верхньої стрiлової 

пазухи? 

(На внутрiшнiй поверхнi тiм'яної 

кiстки вздовж її стрiлового 

краю) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на внутрiшнiй 

поверхнi тiм'яної кiстки в 

дiлянцi її соскоподiбного кута? 

(Борозна сигмоподiбної пазухи) 

 
Де знаходяться на тiм'янiй кiстцi 
зернистi ямочки? 

(На внутрiшнiй поверхнi тiм'яної 
кiстки уздовж борозни верхньої 
стрiлової пазухи) 

 
Якi утвори знаходяться на 
внутрiшнiй поверхнi  тiм'яної 
кiстки? 

(Борозна верхньої стрiлової 
пазухи, борозна сигмоподiбної 
пазухи, зернистi ямочки, 
артерiальнi борозни) 

 
Якi утвори знаходяться на 
зовнiшнiй поверхнi  тiм'яної 
кiстки? 

(Тiм'яний горб, верхня i нижня 
скроневi лiнiї, тiм'яний отвiр) 

 
До який кiсток належить 
потилична кiстка за 
класифiкацiєю? 

(До плоских) 
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Якi частини має потилична 

кiстка? 

(Потиличну луску, основну i бiчнi 

частини) 

 

Який анатомiчний утвiр 

замикають усi частини 

потиличної кiстки? 

(Великий отвiр) 

 

Яка частина потиличної кiстки 

знаходиться спереду вiд 

великого отвору? 

(Основна частина) 

 

Який анатомiчний утвiр 

розміщений на мозковiй 

поверхнi основної частини 

потиличної кiстки у мiсцi 

з'єднання її з тiлом 

клиноподiбної кiстки? 

(Схил) 

 

Де знаходиться глотковий горбок 

потиличної кiстки? 

(На зовнiшнiй поверхнi основної 

частини потиличної кiстки) 

 

З якою кiсткою зчленовуються 

суглобовi поверхнi потиличних 

виросткiв? 

(З атлантом) 

 

Де на потиличнiй кiстцi 

знаходиться виростковий канал? 

(На днi виросткової ямки бiчних 

частин потиличної кiстки) 

 

Де знаходиться канал 

пiд'язикового нерва? 

(На бiчних частинах потиличної 

кiстки, проходить через основу 

виростка) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться у центрi зовнiшньої 

поверхнi потиличної луски? 

(Зовнiшнiй потиличний виступ) 

 

Де знаходиться зовнiшнiй 

потиличний гребiнь? 

(По серединнiй лiнiї зовнiшньої 

поверхнi потиличної луски на 

рiвнi вiд зовнiшнього 

потиличного виступу до 

заднього краю великого отвору) 

 

Який анатомiчний утвiр iде 

направо i налiво вiд зовнiшнього 

потиличного виступа? 

(Верхня каркова лiнiя) 

 

Де знаходиться нижня каркова 

лiнiя? 

(На зовнiшнiй поверхнi 

потиличної луски на рiвнi 

середньої частини зовнiшнього 

потиличного гребеня) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться в центрi 

внутрiшньої поверхнi 

потиличної луски? 

(Хрестоподiбне пiдвищення) 

 

Де знаходиться внутрiшнiй 

потиличний виступ? 

(У центрi хрестоподiбного 

пiдвищення) 
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Який анатомiчний утвiр iде 

направо i налiво на рiвнi 

внутрiшнього потиличного 

виступу? 

(Борозна поперечної пазухи) 

 

Який анатомiчний утвiр iде вгору 

вiд внутрiшнього потиличного 

виступу? 

(Борозна верхньої стрiлової 

пазухи) 

 

Якi анатомiчнi утвори розміщенi 

на внутрiшнiй поверхнi луски 

потиличної кiстки? 

(Борозна верхньої стрiлової 

пазухи, хрестоподiбне 

пiдвищення, внутрiшнiй 

потиличний виступ, борозна 

поперечної пазухи, внутрiшнiй 

потиличний гребiнь) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на зовнiшнiй  

поверхнi луски потиличної 

кiстки? 

(Зовнiшнiй потиличний виступ, 

зовнiшнiй потиличний гребiнь, 

верхня, найвища та нижня 

карковi лiнiї) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на внутрiшнiй 

(мозковiй) поверхнi яремного 

вiдростка потиличної кiстки? 

(Борозна сигмоподiбної пазухи) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на внутрiшнiй 

(мозковiй) поверхнi по боках вiд 

схилу? 

(Борозна нижньої кам'янистої  

пазухи) 

 

До яких кiсток належить 

клиноподiбна кiстка за 

класифiкацiєю? 

(До повiтроносних кiсток) 

 

З яких частин складається 

клиноподiбна кiстка? 

(Тiла, малих i великих крил, 

крилоподiбних вiдросткiв) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться всерединi тiла 

клиноподiбної кiстки? 

(Клиноподiбна пазуха) 

 

Що знаходиться в клиноподiбнiй  

пазусi? 

(Повiтря) 

 

З чим сполучається клиноподiбна  

пазуха? 

(З порожниною носа) 

Якi поверхнi розрiзняють на тiлi 

клиноподiбної кiстки? 

(Верхню, задню, передню, нижню 

i двi бiчних) 

 

Який анатомiчний утвiр займає 

верхню поверхню тiла 

клиноподiбної кiстки? 

(Турецьке сiдло) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться в центрi турецького 

сiдла? 

(Гiпофiзна ямка) 
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Який анатомiчний утвiр 

знаходиться поперечно i 

попереду вiд горбка сiдла? 

(Передперехресна борозна) 

 

Що знаходиться справа i злiва 

бiля основи спинки сiдла? 

(Сонна борозна) 

 

Що знаходиться на переднiй 

поверхнi тiла клиноподiбної 

кiстки по боках вiд 

клиноподiбного гребiня? 

(Отвори клиноподiбної пазухи, 

обмеженi клиноподiбними 

раковинами) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться мiж коренями 

малих крил клиноподiбної 

кiстки? 

(Зоровий канал) 

 

Куди веде зоровий канал 

клиноподiбної кiстки? 

(В очну ямку) 

 

Де знаходиться спинка сiдла 

клиноподiбної кiстки? 

(Позаду гiпофiзної ямки) 

 

Де знаходиться клиноподiбний 

гребiнь? 

(На переднiй поверхнi тiла 

клиноподiбної кiстки) 

 

Де знаходиться клиноподiбний 

дзьоб? 

(На нижнiй поверхнi тiла 

клиноподiбної кiстки) 

 

З якою кiсткою з'єднується задня 

поверхня тiла клиноподiбної 

кiстки? 

(З потиличною) 

 

Що знаходиться мiж малими i 

великими крилами 

клиноподiбної кiстки? 

(Верхня очноямкова щiлина) 

 

Звiдки починаються великi крила 

клиноподiбної кiстки? 

(Вiд бiчної поверхнi тiла 

клиноподiбної кiстки) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться бiля основи великих 

крил клиноподiбної кiстки? 

(Круглий отвір, овальний отвір та 

остистий отвiр) 

 

Якi поверхнi має велике крило 

клиноподiбної кiстки? 

(Мозкову, очноямкову, 

верхньощелепну та скроневу  

поверхнi) 

 

Де знаходяться крилоподiбнi 

вiдростки клиноподiбної кiстки? 

(Вiдходять вiд тiла клиноподiбної 

кiстки бiля початку великого 

крила i спрямованi униз) 

 

Який анатомiчний утвiр пронизує 

основу крилоподiбного 

вiдростка клиноподiбної кiстки? 

(Крилоподiбний канал) 

 

Якi пластинки має крилоподiбний 

вiдросток клиноподiбної кiстки? 

(Латеральну та медiальну) 
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Якi анатомiчнi утвори належать 

крилоподiбному вiдростку 

клиноподiбної кiстки? 

(Крилоподiбна ямка, 

крилоподiбна вирiзка, 

крилоподiбний гачок, 

крилоподiбний канал, велика 

пiднебiнна борозна) 

 

Який вiдросток знаходиться на 

малому крилi клиноподiбної 

кiстки? 

(Переднiй нахилений вiдросток) 

 

Де знаходяться заднi нахиленi 

вiдростки клиноподiбної кiстки? 

(В бiчних вiддiлах спинки сiдла) 

 

До яких кiсток належить 

решiтчаста кiстка за 

класифiкацiєю? 

(До повiтроносних) 

 

З яких частин складається 

решiтчаста кiстка? 

(Дiрчастої i перпендикулярної 

пластинок та решiтчастого 

лабiринту) 

 

Де знаходиться дiрчаста 

пластинка решiтчастої кiстки? 

(У решiтчастiй вирiзцi лобової 

кiстки) 

 

Де знаходиться пiвнячий гребiнь 

решiтчастої кiстки? 

(Над дiрчастою пластинкою як 

випин перпендикулярної 

пластинки) 

 

 

На якiй кiстцi знаходиться слiпий 

отвiр? 

(На лобовiй кiстцi) 

 

Який анатомiчний утвiр є 

продовженням пiвнячого 

гребеня, що спрямований униз у 

носову порожнину i бере участь 

в утвореннi верхньої частини 

носової перегородки? 

(Перпендикулярна пластинка 

решiтчастої кiстки) 

 

Яка частина решiтчастої кiстки 

розміщена по боках вiд 

перпендикулярної пластинки? 

(Решiтчастий лабiринт) 

 

З яких утворiв складається 

решiтчастий лабiринт 

решiтчастої кiстки? 

(З переднiх, середнiх та заднiх 

решiтчастих комiрок, верхньої 

та середньої носових раковин) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться мiж верхньою i 

середньою носовими 

раковинами решiтчастої кiстки? 

(Верхнiй носовий хiд) 

 

Де розміщений середнiй носовий 

хiд? 

(Пiд середньою носовою 

раковиною решiтчастої кiстки) 

 

Яким анатомiчним утвором 

прикритi решiтчастi лабiринти 

збоку? 

(Очноямковою пластинкою 

решiтчастої кiстки) 
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Що знаходиться в решiтчастих 

комiрках решiтчастої кiстки? 

(Повiтря) 

 

З чим сполучаються решiтчастi 

комiрки решiтчастої кiстки? 

(З порожниною носа) 

 

З яких частин складається 

скронева кiстка? 

(Кам'янистої,  барабанної i 

лускової частин) 

 

Якi вiддiли має кам'яниста 

частина скроневої кiстки? 

(Основу i верхiвку) 

 

Який вiддiл кам'янистої частини 

скроневої кiстки переходить у 

соскоподiбний вiдросток? 

(Основа) 

 

Який вiддiл кам'янистої частини 

скроневої кiстки звужений i 

спрямований вперед та 

медiально? 

(Верхiвка) 

 

Якi поверхнi розрiзняють на 

кам'янистiй частинi скроневої 

кiстки? 

(Передню, задню i нижню) 

 

Де знаходиться  м'язово-трубний 

канал? 

(У кам'янисто-лусковiй щілинi) 

 

Де закiнчується м'язово-трубний 

канал? 

(У барабаннiй порожнинi) 

 

 

Як називається верхня частина 

м'язово-трубного каналу? 

(Пiвканал м'яза-натягача 

барабанної перетинки) 

 

Як називається нижня частина 

м'язово-трубного каналу? 

(Пiвканал слухової труби) 

 

Якi краї розрiзняють на 

кам'янистiй частинi скроневої 

кiстки? 

(Переднiй, верхнiй i заднiй) 

 

Що розміщено по передньому 

краю пiрамiди скроневої кiстки? 

(Кам'янисто-лускова щiлина) 

 

Що розміщено по верхньому 

краю пiрамiди скроневої кiстки? 

(Борозна верхньої кам'янистої 

пазухи) 

 

Що розміщено по задньому краю 

пiрамiди скроневої кiстки? 

(Борозна нижньої кам'янистої 

пазухи, отвiр канальця завитка, 

яремна вирiзка) 

 

Що розміщено на переднiй 

поверхнi пiрамiди скроневої 

кiстки? 

(Трiйчасте втиснення, дугове 

пiдвищення, покрiвля 

барабанної порожнини, розтвiр 

каналу великого кам'янистого 

нерва, розтвiр каналу малого 

кам'янистого нерва) 
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Що розміщено на заднiй поверхнi 

пiрамiди скроневої кiстки? 

(Внутрiшнiй слуховий отвiр, 

внутрiшнiй слуховий хiд та 

отвiр канальця присiнка) 

 

Що знаходиться на нижнiй 

поверхнi пiрамiди скроневої 

кiстки? 

(Шилоподiбний вiдросток, 

шилососкоподiбний отвiр, 

яремна ямка, зовнiшнiй отвiр 

сонного каналу, кам'яниста 

ямочка) 

 

На якiй частинi скроневої кiстки 

знаходиться покрiвля барабанної 

порожнини? 

(На переднiй поверхнi 

кам'янистої частини скроневої 

кiстки) 

 

Що знаходиться поблизу верхiвки 

кам'янистої частини скроневої 

кiстки на її переднiй поверхнi? 

(Трiйчасте втиснення) 

 

Де знаходиться розтвiр каналу 

великого кам'янистого нерва? 

(На переднiй поверхнi 

кам'янистої частини скроневої 

кiстки) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

починаються вiд розтвору 

каналу великого кам'янистого 

нерва i вiд розтвору каналу 

малого кам'янистого нерва? 

(Борозна великого кам'янистого 

нерва i борозна малого 

кам'янистого нерва) 

 

Що знаходиться на верхньому 

краю кам'янистої частини 

скроневої кiстки? 

(Борозна верхньої кам'янистої 

пазухи) 

 

Яка поверхня кам'янистої 

частини скроневої кiстки 

знаходиться на зовнiшнiй основi 

черепа? 

(Нижня) 

 
Де знаходиться яремна ямка? 
(На нижнiй поверхнi кам'янистої 
частини скроневої кiстки) 

 
Де починається соскоподiбний 
каналець скроневої кiстки? 

(В яремнiй ямцi) 
 
Куди вiдкривається 
соскоподiбний каналець 
скроневої кiстки? 

(У барабанно-соскоподiбну 
щiлину) 

 
Де знаходиться внутрiшнiй отвiр 
сонного каналу? 

(В дiлянцi верхiвки кам'янистої 
частини скроневої кiстки) 

 
Де знаходиться зовнiшнiй отвiр 
сонного каналу? 

(На нижнiй поверхнi кам'янистої 
частини скроневої кiстки) 

 
Що сполучає сонний канал? 
(Зовнiшню основу черепа з 
внутрiшньою) 

 
Де починаються сонно-барабаннi 
канальцi? 

(На заднiй стiнцi сонного каналу) 
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Де закiнчуються сонно-барабаннi 

канальцi? 

(У барабаннiй порожнинi) 

 

Що знаходиться на гребiнці, який 

вiддiляє зовнiшнiй отвiр сонного 

каналу вiд яремної ямки? 

(Кам'яниста ямочка) 

 

Що знаходиться на днi 

кам'янистої ямочки? 

(Нижнiй отвiр барабанного 

канальця) 

 

Де починається барабанний 

каналець? 

(На днi кам'янистої ямочки на 

нижнiй поверхнi пiрамiди 

скроневої кiстки) 

 

Чим закiнчується барабанний 

каналець? 

(Розтвором каналу малого 

кам'янистого нерва) 

 

Де знаходиться шилоподiбний 

вiдросток? 

(На нижнiй поверхнi кам'янистої 

частини скроневої кiстки) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться мiж шилоподiбним 

i соскоподiбним вiдростками? 

(Шилососкоподiбний отвiр) 

 

Який каналець починається вiд 

каналу лицевого нерва? 

(Каналець барабанної струни) 

 

 

 

Де починається каналець 

барабанної струни? 

(На стiнцi каналу лицевого нерва, 

дещо вище вiд 

шилососкоподiбного отвору) 

 

Де закiнчується каналець 

барабанної струни? 

(У кам'янисто-барабаннiй щiлинi) 

 

Де починається канал лицевого 

нерва? 

(На днi внутрiшнього слухового 

ходу) 

 

Чим закiнчується канал лицевого 

нерва? 

(Шилососкоподiбним отвором) 

 

Якi канальцi починаються на 

стiнцi сонного каналу? 

(Сонно-барабанний каналець) 

 

Чим представлена задня частина 

скроневої кiстки? 

(Соскоподiбним вiдростком) 

 

Що знаходиться на внутрiшнiй 

поверхнi соскоподiбного 

вiдростка? 

(Борозна сигмоподiбної пазухи) 

 

Що знаходиться позаду вiд 

соскоподiбного вiдростка? 

(Соскоподiбна вирiзка та борозна 

потиличної артерiї) 

 

З яких анатомiчних утворiв 

складається соскоподiбний 

вiдросток скроневої кiстки? 

(Соскоподiбних комiрок i 

соскоподiбної печери) 
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Що знаходиться в соскоподiбних 

комiрках i соскоподiбнiй печерi 

соскоподiбного вiдростка 

скроневої кiстки? 

(Повiтря) 

 

З якою порожниною 

сполучається соскоподiбна 

печера соскоподiбного вiдростка 

скроневої кiстки? 

(З барабанною порожниною) 

 

Що  сполучає слухова труба 

(пiвканал слухової труби) 

скроневої кiстки? 

(Носоглотку з барабанною 

порожниною) 

 

Який отвiр знаходиться на 

барабаннiй частинi скроневої 

кiстки? 

(Зовнiшнiй слуховий отвiр) 

 

Що знаходиться в мiсцi зрощення 

барабанної частини скроневої 

кiстки з соскоподiбним 

вiдростком? 

(Барабанно-соскоподiбна щiлина) 

 

Який каналець скроневої кiстки 

закiнчується в барабанно-

соскоподiбнiй щілинi? 

(Соскоподiбний) 

 

Якi поверхнi має лускова частина 

скроневої кiстки? 

(Зовнiшню i внутрiшню) 

 

 

 

Якi анатомiчнi утвори розміщенi 

на лусковiй частинi скроневої 

кiстки? 

(Виличний вiдросток, 

нижньощелепна ямка, 

суглобовий горбок) 

 

Де знаходиться нижньощелепна 

ямка скроневої кiстки? 

(На лусковiй частинi скроневої 

кiстки бiля основи виличного 

вiдростка) 

 

Який канал скроневої кiстки 

починається на днi 

внутрiшнього слухового ходу? 

(Лицевий) 

 

Який канал скроневої кiстки 

закiнчується 

шилососкоподiбним отвором? 

(Лицевий) 

 

Який канал скроневої кiстки 

починається на стiнцi лицевого 

канала? 

(Каналець барабанної струни) 

 

Який канал скроневої кiстки 

закiнчується кам'янисто-

барабанною щiлиною? 

(Каналець барабанної струни) 

 

Який канал скроневої кiстки 

починається на нижнiй поверхнi 

пiрамiди на днi кам'янистої 

ямочки? 

(Барабанний) 
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Який канал скроневої кiстки 

закiнчується на переднiй 

поверхнi пiрамiди розтвором 

каналу малого кам'янистого 

нерва? 

(Барабанний) 

 

Якi канали скроневої кiстки 

закiнчуються в барабаннiй 

порожнинi? 

(Сонно-барабаннi канальцi та 

м'язово-трубний канал) 

 

Якi кiстки належать до лицевого 

черепа? 

(Верхня та нижня щелепи, 

пiднебiнна кiстка, нижня носова 

раковина, носова i слізна кiстки, 

лемiш, вилична кiстка) 

 

Якi кiстки належать до парних 

кiсток лицевого черепа? 

(Верхня щелепа, пiднебiнна 

кiстка, нижня носова раковина, 

носова i слізна кiстки, вилична 

кiстка) 

 

До яких кiсток належить верхня 

щелепа за класифiкацiєю? 

(До повiтроносних) 

 

З яких частин складається верхня 

щелепа? 

(Тiла й лобового, виличного, 

комiркового i пiднебiнного 

вiдросткiв) 

 

Що мiстить тiло верхньої 

щелепи? 

(Верхньощелепну (гайморову) 

пазуху) 

 

Якi поверхнi має тiло верхньої 

щелепи? 

(Передню, очноямкову, 

пiдскроневу, носову) 

 

Що знаходиться нижче 

пiдочноямкового краю верхньої 

щелепи? 

(Пiдочноямковий отвiр) 

 

Де знаходиться пiдочноямковий 

канал? 

(У тiлi верхньої щелепи) 

 

Що знаходиться у 

верхньощелепнiй (гайморовiй) 

пазусi? 

(Повiтря) 

 

Де на тiлi верхньої щелепи 

знаходяться отвори комiркових 

канальцiв? 

(На горбi пiдскроневої поверхнi) 

 

Iклова ямка верхньої щелепи 

розміщена: 

(На переднiй поверхнi тiла) 

 

Пiдочноямкова борозна  верхньої 

щелепи розміщена: 

(На очноямковiй  поверхнi тiла) 

 

На носовiй поверхнi тiла верхньої 

щелепи розміщенi: 

(Верхньощелепний розтвiр, 

слізна борозна, решiтчастий та 

раковинний гребiнь, велика 

пiднебiнна борозна) 

 

Рiзцевий канал верхньої щелепи 

розміщений: 

(На пiднебiнному вiдростку) 
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Якi анатомiчнi утвори  

знаходяться на комiрковому 

вiдростку верхньої щелепи? 

(Зубнi комiрки, мiжкомiрковi 

перегородки, комiрковi 

пiдвищення) 

 

Якi анатомiчнi утвори  

знаходяться на пiднебiнному 

вiдростку верхньої щелепи? 

(Носовий гребiнь, передня носова 

ость,  рiзцевий канал) 

 

Із чим сполучається присереднiй 

край пiднебiнного вiдростка 

верхньої щелепи? 

(З присереднiм краєм 

пiднебiнного вiдростка верхньої 

щелепи протилежної сторони) 

 

З яких частин складається 

пiднебiнна кiстка? 

(Горизонтальної i 

перпендикулярної пластинок) 

 

Із чим сполучається переднiй 

край горизонтальної пластинки 

пiднебiнної кiстки? 

(Із заднiм краєм пiднебiнного 

вiдростка верхньої щелепи) 

 

Із чим сполучається присереднiй 

край горизонтальної пластинки 

пiднебiнної кiстки? 

(Із таким самим краєм 

горизонтальної пластинки 

пiднебiнної кiстки протилежної 

сторони) 

 

 

 

Який анатомiчний утвiр 

складають два пiднебiнних 

вiдростки правої i лiвої верхнiх 

щелеп i горизонтальнi 

пластинки пiднебiнних кiсток? 

(Кiсткове пiднебiння) 

 

Якi анатомiчнi утвори  розміщені 

на горизонтальнiй пластинцi 

пiднебiнної кiстки? 

(Великий пiднебiнний отвiр, 

носовий гребiнь, задня носова 

ость) 

 

Перпендикулярна пластинка 

пiднебiнної кiстки входить до 

складу: 

(Бiчної стiнки носа) 

 

Якi анатомiчнi утвори  розміщенi 

на перпендикулярнiй пластинцi 

пiднебiнної кiстки? 

(Клиноподiбно-пiднебiнна 

вирiзка, пiрамiдальний, 

очноямковий та клиноподiбний 

вiдростки, велика пiднебiнна 

борозна, решiтчастий та 

раковинний гребенi) 

 

Якi вiдростки розрiзняють на 

пiднебiннiй кiстцi? 

(Пiрамiдальний, очноямковий та 

клиноподiбний) 

 

Якi кiстки лицевого черепа 

знаходяться в носовiй 

порожнинi? 

(Нижня носова раковина, лемiш) 
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Де розміщена нижня носова 

раковина? 

(На бiчнiй стiнцi порожнини 

носа, нижче вiд середньої 

носової раковини) 

 

В утвореннi якого анатомiчного 

утвору бере участь лемiш? 

(Задньої частини кiсткової 

носової перегородки) 

 

Який край лемiша вiддiляє праву 

хоану вiд лiвої? 

(Заднiй) 

 

З якою кiсткою сполучається 

переднiй край лемеша? 

(З перпендикулярною 

пластинкою решiтчастої кiстки) 

 

Що утворюють носовi кiстки при 

з'єднаннi своїми медiальними 

краями? 

(Верхню стiнку носової 

порожнини, спинку носа) 

 

У формуваннi якого анатомiчного 

утвору бере участь слізна 

кiстка? 

(Передньої частини присередньої 

стiнки очної ямки) 

 

У формуваннi якого анатомiчного 

утвору бере участь очноямковий 

вiдросток пiднебiнної кiстки? 

(Задньої частини нижньої  стiнки 

очної ямки) 

 

Якi вiдростки розрiзнять на 

виличнiй кiстцi? 

(Лобовий i скроневий) 

 

Якi поверхнi має вилична кiстка? 

(Бiчну, скроневу i очноямкову) 

 

Якi кiстки утворюють виличну 

дугу? 

(Виличний вiдросток скроневої 

кiстки i скроневий вiдросток 

виличної кiстки) 

 

Де знаходиться вилично-лицевий 

отвiр? 

(На бiчнiй поверхнi виличної 

кiстки) 

 

Де знаходиться вилично-

скроневий отвiр? 

(На скроневiй поверхнi виличної 

кiстки) 

 

Де знаходиться вилично-

очноямковий отвiр? 

(На очноямковiй поверхнi 

виличної кiстки) 

 

З якою кiсткою зчленовується 

нижня щелепа? 

(Зi скроневою) 

 

З яких частин складається нижня 

щелепа? 

(Тiла i двох гiлок) 

 

Що утворює верхнiй край тiла 

нижньої щелепи? 

(Комiркову частину) 

 

Якi анатомiчнi утвори  розміщенi 

на комiрковiй частинi тiла 

нижньої щелепи? 

(Комiркова дуга, зубнi комiрки, 

мiжкомiрковi перегородки, 

комiрковi пiдвищення) 
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Кут нижньої щелепи розміщений: 

(Мiж тiлом i гiлкою) 

Що утворює нижнiй край тiла 

нижньої щелепи? 

(Основу нижньої щелепи) 

 

Що знаходиться на зовнiшнiй 

поверхнi тiла нижньої щелепи? 

(Пiдборiдний виступ, пiдборiдний 

горбок, пiдборiдний отвiр, коса 

лiнiя) 

 

Що знаходиться на внутрiшнiй 

поверхнi тiла нижньої щелепи? 

(Пiд'язикова ямка, 

пiднижньощелепна ямка, 

щелепно-пiд'язикова лiнiя, 

двочеревцева ямка, пiдборiдна 

ость) 

 

Де знаходиться пiдборiдна ость? 

(Посерединi внутрiшньої 

поверхнi тiла нижньої щелепи) 

 

Що знаходиться на зовнiшнiй 

поверхнi кута нижньої щелепи? 

(Жувальна горбистiсть) 

 

Що знаходиться на внутрiшнiй 

поверхнi кута нижньої щелепи? 

(Крилоподiбна горбистiсть) 

 

Де знаходиться отвiр нижньої 

щелепи? 

(Вище крилоподiбної горбистостi 

на внутрiшнiй поверхнi гiлки 

нижньої щелепи) 

 

Чим закiнчується канал нижньої 

щелепи? 

(Пiдборiдним отвором) 

 

Чим починається  канал нижньої 

щелепи? 

(Отвором нижньої щелепи) 

 

Якими анатомiчними утворами 

закiнчуються гiлки нижньої 

щелепи? 

(Вiнцевим i виростковим 

вiдростками) 

 

Якi анатомiчнi утвори має 

виростковий вiдросток нижньої 

щелепи? 

(Голівку, шийку i крилоподiбну 

ямку) 

 

Де знаходиться вирiзка нижньої 

щелепи? 

(Мiж вiнцевим та  виростковим 

вiдростками) 

 

Де знаходиться крилоподiбна 

ямка нижньої щелепи? 

(На переднiй поверхнi шийки) 

 

Де знаходиться двочеревцева 

ямка нижньої щелепи? 

(На основi) 

 

Де знаходиться пiд'язикова ямка 

нижньої щелепи? 

(На внутрiшнiй поверхнi тiла) 

 

Де знаходиться 

пiднижньощелепна  ямка 

нижньої щелепи? 

(На внутрiшнiй поверхнi тiла) 

 

Де знаходиться пiдборiдний 

виступ  нижньої щелепи? 

(На зовнiшнiй поверхнi тiла) 
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Де знаходиться пiдборiдна ость 

нижньої щелепи? 

(На внутрiшнiй поверхнi тiла) 

 

Де знаходиться щелепно-

пiд'язикова лiнiя нижньої 

щелепи? 

(На внутрiшнiй поверхнi тiла) 

 

Де знаходиться коса лiнiя  

нижньої щелепи? 

(На зовнiшнiй поверхнi тiла) 

 

Де знаходиться пiд'язикова 

кiстка? 

(В дiлянцi шиї) 

 

З яких частин складається 

пiд'язикова кiстка? 

(Із тiла, малих i великих рогiв) 

 

На якi вiддiли подiляють 

зовнiшню  основу черепа? 

(Переднiй, середнiй i заднiй) 

 

Чим представлений переднiй 

вiддiл зовнiшньої  основи 

черепа? 

(Кiстковим пiднебiнням) 

 

На якi вiддiли подiляють  череп у 

цiлому? 

(Мозковий та лицевий) 

 

Якi вiддiли має мозковий череп? 

(Склепiння та основу) 

 

 

 

 

 

Якими кiстками утворено 

склепiння  черепа? 

(Тiм'яними, лускою потиличної, 

лобової i скроневих кiсток, 

великими крилами 

клиноподiбної кiстки) 

 

Якi анатомiчнi утвори розміщенi 

на бiчних поверхнях склепiння 

черепа? 

(Верхня i нижня скроневi лiнiї, 

вилична дуга) 

 

Якi анатомiчнi утвори розміщенi 

на внутрiшнiй поверхні 

склепiння черепа? 

(Борозна верхньої сагiтальної 

пазухи, зернистi ямочки, 

артерiальнi борозни) 

 

Якими кiстками утворений 

середнiй вiддiл зовнiшньої 

основи черепа? 

(Зовнiшнiми поверхнями 

клиноподiбної, скроневих i 

потиличної кiсток) 

 

Мiж якими кiстками розміщений 

рваний отвiр? 

(Клиноподiбною, скроневою i 

потиличною) 

 

Якi анатомiчнi утвори розміщенi 

в середньому вiддiлi зовнiшньої 

основи  черепа? 

(Хоани, рваний та яремний 

отвори, клиноподiбно-

кам'яниста та кам'янисто-

потилична щiлини) 
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Який отвiр знаходиться майже у 

центрi заднього вiддiлу 

зовнiшньої основи черепа? 

(Великий отвiр) 

 

Що знаходиться на зовнiшнiй 

основi черепа спереду вiд 

великого отвору? 

(Основна частина потиличної 

кiстки з глотковим горбком) 

 

Де знаходиться яремна ямка? 

(На зовнiшнiй основi черепа, на 

нижнiй поверхнi кам'янистої 

частини скроневої кiстки) 

 

Чим обмежений яремний отвiр? 

(Яремною вирiзкою скроневої 

кiстки i яремною вирiзкою 

потиличної кiстки) 

 

Що знаходиться на зовнiшнiй 

основi черепа мiж 

шилоподiбним i соскоподiбним 

вiдростками? 

(Шилососкоподiбний отвiр) 

 

З яких кiсток складається 

вилична дуга? 

(Виличного вiдростка скроневої 

кiстки i скроневого вiдростка 

виличної кiстки) 

 

Якi вiдростки клиноподiбної 

кiстки знаходяться на зовнiшнiй 

основi черепа? 

(Крилоподiбнi вiдростки) 

 

Чим утворений поперечний  

пiднебiнний  шов? 

(Сполученням пiднебiнних 

вiдросткiв верхнiх щелеп i 

горизонтальних пластинок 

пiднебiнних кiсток у 

поперечному напрямку) 

 

Чим утворений серединний  

пiднебiнний  шов? 

(Сполученням пiднебiнних 

вiдросткiв верхнiх щелеп i 

горизонтальних пластинок 

пiднебiнних кiсток у 

сагiтальному напрямку) 

 

Який отвiр розміщений на 

кiстковому пiднебiннi спереду? 

(Рiзцевий отвiр) 

 

Якi отвори розміщенi у заднiх 

вiддiлах кiсткового пiднебiння? 

(Великий пiднебiнний отвiр i малi 

пiднебiннi отвори) 

 

Якi анатомiчнi утвори розміщенi 

на кiстковому пiднебiннi? 

(Рiзцевий канал, великий 

пiднебiнний канал, малi 

пiднебiннi отвори, серединний 

та поперечний пiднебiннi шви) 

 

Якi черепнi ямки розрiзняють на 

внутрiшнiй основi черепа? 

(Передню, середню i задню) 

 

Де проходить межа мiж 

середньою i задньою черепними 

ямками? 

(По верхньому краю кам'янистої 

частини скроневих кiсток i 

спинцi сiдла клиноподiбної 

кiстки) 
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Де проходить межа мiж 

передньою i середньою 

черепними ямками? 

(По задньому краю малих крил  

клиноподiбної  кiстки) 

 

Якими кiстками утворена передня 

черепна ямка? 

(Очноямковими частинами 

лобової кiстки,  верхньою 

поверхнею малих крил 

клиноподiбної кiстки i 

дiрчастою пластинкою 

решiтчастої кiстки) 

 

Що знаходиться у переднiй 

черепнiй ямцi посерединi 

дiрчастої пластинки i спереду 

вiд неї? 

(Пiвнячий гребiнь i слiпий отвiр) 

 

Якими кiстками утворена середня 

черепна ямка? 

(Тiлом i великими крилами 

клиноподiбної кiстки, переднiми 

поверхнями кам'янистої частини 

та лусковою частиною 

скроневих кiсток) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться у центральнiй 

частинi середньої черепної 

ямки? 

(Турецьке сiдло з гiпофiзною 

ямкою, горбок сiдла i спинка 

сiдла, передперехресна борозна, 

отвори зорових каналiв) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на бiчних частинах 

середньої черепної ямки бiля 

основи великих крил? 

(Круглий, овальний i остистий 

отвори) 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на внутрiшнiй 

основi черепа мiж малими i 

великим крилами клиноподiбної 

кiстки? 

(Верхня очноямкова щiлина) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться в середнiй черепнiй 

ямцi на переднiй поверхнi 

кам'янистої частини скроневої 

кiстки? 

(Трiйчасте втиснення, дугове 

пiдвищення, покрiвля 

барабанної порожнини, розтвори 

каналiв великого i малого 

кам'янистих нервiв) 

 

Якими кiстками утворена задня 

черепна ямка? 

(Потиличною кiсткою, заднiми 

поверхнями пiрамiд i 

внутрiшнiми поверхнями 

соскоподiбних вiдросткiв 

скроневих кiсток) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться в дiлянцi задньої 

черепної ямки i формується при 

злиттi тiла клиноподiбної i 

основної частини потиличної 

кiстки? 

(Схил) 

 

Де на внутрiшнiй основi черепа 

знаходиться внутрiшнiй 

потиличний гребiнь? 

(У дiлянцi задньої черепної ямки, 

по серединнiй лiнiї, вiд великого 
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отвору до хрестоподiбного 

пiдвищення) 

 

Де на внутрiшнiй основi черепа 

знаходиться борозна поперечної 

пазухи? 

(На заднiй стiнцi задньої черепної 

ямки, по боках вiд 

хрестоподiбного пiдвищення) 

 

Де на внутрiшнiй основi черепа 

знаходиться борозна 

сигмоподiбної пазухи? 

(На бiчнiй стiнцi задньої черепної 

ямки, на внутрiшнiй поверхнi 

соскоподiбного вiдростка 

скроневої кiстки) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на внутрiшнiй 

основi черепа по боках вiд 

великого отвору? 

(Отвiр каналу пiд'язикового 

нерва) 

 

Де на внутрiшнiй основi черепа 

знаходиться яремний отвiр? 

(У дiлянцi задньої черепної ямки, 

збоку вiд бiчної частини 

потиличної кiстки) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться в заднiй черепнiй 

ямцi на заднiй поверхнi пiрамiди 

скроневої кiстки? 

(Внутрiшнiй слуховий отвiр i 

внутрiшнiй слуховий хiд, отвiр 

канальця присiнка) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться на верхiвцi очної 

ямки? 

(Зоровий канал) 

 

Частинами яких кiсток утворена 

верхня стiнка очної ямки? 

(Очноямковою частиною лобової 

кiстки i малим крилом 

клиноподiбної кiстки) 

 

Що знаходиться в очнiй ямцi на 

межi її верхньої i бiчної стiнок? 

(Верхня очноямкова щiлина) 

 

Частинами яких кiсток утворена 

присередня стiнка очної ямки? 

(Лобовим вiдростком верхньої 

щелепи, слізною кiсткою, 

очноямковою пластинкою 

решiтчастої кiстки, тiлом 

клиноподiбної кiстки) 

 

Частинами яких кiсток утворена 

нижня стiнка очної ямки? 

(Очноямковими поверхнями 

верхньої щелепи i виличної 

кiстки, а також очноямковим 

вiдростком пiднебiнної кiстки) 

 
Якi анатомiчнi утвори 
знаходяться на нижнiй стiнцi 
очної ямки? 

(Пiдочноямкова борозна i 
пiдочноямковий канал) 

 
Частинами яких кiсток утворена 
бiчна стiнка очної ямки? 

(Очноямковою поверхнею 
великого крила клиноподiбної 
кiстки, лобовим вiдростком 
виличної кiстки) 

 
Що знаходиться в очнiй ямцi мiж 
її бiчною i нижньою стiнками? 

(Нижня очноямкова щiлина) 
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Який отвiр знаходиться на бiчнiй 

стiнцi очної ямки? 

(Вилично-очноямковий отвiр) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

сполучають очну ямку iз 

середньою черепною ямкою? 

(Зоровий канал i верхня 

очноямкова щiлина) 

 

Якi анатомiчнi утвори сполучає 

носослізний канал? 

(Очну ямку з нижнiм носовим 

ходом) 

 

Який анатомiчний утвiр сполучає 

очну ямку з крилопiднебiнною i 

пiдскроневою ямками? 

(Нижня очноямкова щiлина) 

 

Якi анатомiчнi утвори розміщенi 

на медiальнiй стiнцi орбiти? 

(Переднiй i заднiй решiтчастi 

отвори) 

 

Де розміщена ямка слізної 

залози? 

(У верхньолатеральному кутi 

орбiти) 

 

Де розміщена ямка слізного 

мiшка? 

(У нижньомедiальному кутi 

орбiти) 

 

З якими вiддiлами черепа 

сполучається  очна ямка? 

(Із середньою черепною ямкою, 

пiдскроневою i 

крилопiднебiнною ямками, 

порожниною носа та iкловою 

ямкою) 

На яких кiстках черепа 

знаходиться скронева ямка? 

(На лусковiй частинi скроневої 

кiстки i великих крилах 

клиноподiбної кiстки) 

 

Чим обмежена скронева ямка 

збоку? 

(Виличною дугою) 

 

Чим обмежена скронева ямка 

вгорi? 

(Верхньою скроневою лiнiєю) 

 

Чим обмежена скронева ямка 

внизу? 

(Пiдскроневим гребенем 

великого крила клиноподiбної 

кiстки) 

 

Чим утворена передня стiнка 

пiдскроневої ямки? 

(Горбом верхньої щелепи) 

 

Чим обмежена верхня стiнка 

пiдскроневої ямки? 

(Пiдскроневим гребенем 

великого крила клиноподiбної 

кiстки) 

 

Чим обмежена медiальна стiнка 

пiдскроневої ямки? 

(Крилоподiбним вiдростком 

клиноподiбної кiстки) 

 

Чим обмежена латеральна стiнка 

пiдскроневої ямки? 

(Виличною дугою i гiлкою 

нижньої щелепи) 

 

З якими вiддiлами черепа 

сполучається пiдскронева ямка? 
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(З очною i крилопiднебiнною 

ямками) 

 

Що сполучає мiж собою 

криловерхньощелепна щiлина? 

(Пiдскроневу ямку з 

крилопiднебiнною ямкою) 

 

Який анатомiчний утвiр сполучає 

крилопiднебiнну i пiдскроневу 

ямки? 

(Криловерхньощелепна щiлина) 

 

Чим представлена кiсткова 

перегородка порожнини носа? 

(Перпендикулярною пластинкою 

решiтчастої кiстки i лемiшем) 

 

Як називається вхiд у кiсткову 

носову порожнину? 

(Грушоподiбний отвiр) 

 

Який анатомiчний утвiр сполучає 

носову порожнину з 

порожниною носоглотки? 

(Хоани) 

 

Чим обмежена хоана збоку? 

(Присередньою пластинкою 

крилоподiбного вiдростка 

клиноподiбної кiстки) 

 

Чим обмежена хоана з 

медiального боку? 

(Лемішем) 

 

Чим обмежена хоана вгорi? 

(Тiлом клиноподiбної кiстки) 

 

Чим обмежена хоана унизу? 

(Горизонтальною пластинкою 

пiднебiнної кiстки) 

Якi стiнки має кiсткова 

порожнина носа? 

(Верхню, нижню, латеральну i 

медiальну (перегородку)) 

 

Яку стiнку носової порожнини 

утворюють пiднебiннi вiдростки 

верхньої щелепи i горизонтальнi 

пластинки пiднебiнних кiсток? 

(Нижню) 

 

Якими кiстками утворена верхня 

стiнка порожнини носа? 

(Носовими i лобовою кiстками, 

дiрчастою пластинкою 

решiтчастої кiстки i тiлом 

клиноподiбної кiстки) 

 

Якими кiстками утворена 

латеральна стiнка порожнини 

носа? 

(Носовими кiстками, верхньою 

щелепою, перпендикулярною 

пластинкою пiднебiнної кiстки, 

медiальною пластинкою 

крилоподiбного вiдростка, 

слізною кiсткою i носовою 

поверхнею лабiринту 

решiтчастої кiстки) 

 

Якi анатомiчнi утвори розміщенi 

на латеральнiй стiнцi порожнини 

носа? 

(Верхня, середня та нижня носовi 

раковини) 

 

Чим обмежений верхнiй носовий 

хiд? 

(Верхньою i середньою носовими 

раковинами) 
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Що вiдкривається у верхнiй 

носовий хiд? 

(Заднi решiтчастi комiрки i отвiр 

клиноподiбної пазухи) 

 

Який носовий хiд розміщений 

мiж середньою i нижньою 

носовими раковинами? 

(Середнiй) 

 

Що вiдкривається в середнiй 

носовий хiд? 

(Переднi i середнi решiтчастi 

комiрки, лобова та 

верхньощелепна пазухи) 

 

Чим обмежений нижнiй носовий 

хiд? 

(Нижньою носовою раковиною та 

нижньою стiнкою порожнини 

носа) 

 

Що вiдкривається в нижнiй 

носовий хiд? 

(Носослізний i рiзцевий канали) 

 

Що сполучає мiж собою 

носослізний канал? 

(Очну ямку з нижнiм носовим 

ходом) 

 

Що сполучає мiж собою рiзцевий 

канал? 

(Нижнiй носовий хiд із ротовою 

порожниною) 

 

Якi стiнки має крилопiднебiнна 

ямка? 

(Передню, задню i присередню) 

 

 

Чим утворена передня стiнка 

крилопiднебiнної ямки? 

(Горбом верхньої щелепи) 

 

Яка стiнка крилопiднебiнної ямки 

утворена перпендикулярною 

пластинкою пiднебiнної кiстки? 

(Присередня) 

 

Яка стiнка крилопiднебiнної ямки 

утворена основою крило-

пiднебiнного вiдростка 

клиноподiбної кiстки? 

(Задня) 

 

У який анатомiчний утвiр 

переходить крилопiднебiнна 

ямка унизу? 

(У великий пiднебiнний канал) 

 

Який анатомiчний утвiр сполучає 

крилопiднебiнну ямку з носовою 

порожниною? 

(Клинопiднебiнний отвiр) 

 

Якi анатомiчнi утвори сполучає 

мiж собою круглий отвiр? 

(Крилопiднебiнну ямку iз 

середньою черепною ямкою) 

 

За допомогою якого анатомiчного 

утвору крилопiднебiнна ямка 

сполучається з ротовою 

порожниною? 

(Великого пiднебiнного каналу) 

 

За допомогою якого анатомiчного 

утвору крилопiднебiнна ямка 

сполучається з очною ямкою? 

(Нижньої очноямкової щiлини) 
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З якими дiлянками черепа  

сполучається крилопiднебiнна 

ямка? 

(З носовою i ротовою 

порожнинами, з орбiтою i 

середньою черепною ямкою, з 

дiлянкою рваного отвору 

зовнiшньої основи черепа, з 

пiдскроневою ямкою) 

 

До неперервних з'єднань кiсток 

належать: 

(Синдесмози, синхондрози та 

синостози) 

 

До синдесмозiв  належать: 

(Зв'язки, мiжкiстковi перетинки, 

шви, вклинення) 

 

До перехiдних форм з'єднань мiж 

неперервними i перервними 

належать: 

(Симфiзи (напiвсуглоби)) 

 

До основних елементiв суглобiв  

належать: 

(Суглобовi поверхнi кiсток 

(суглобовий хрящ), суглобова 

капсула, суглобова порожнина, 

синовiальна рiдина) 

 

Допомiжнi утвори суглобiв – це: 

(Суглобовий диск, суглобовий 

менiск, суглобова губа, 

внутрiшньосуглобовi зв'язки) 

 

Якi рухи здiйснюються в 

суглобах навколо фронтальної 

осi? 

(Згинання та розгинання) 

 

 

Якi рухи здiйснюються в 

суглобах навколо сагітальної 

осi? 

(Вiдведення та приведення) 

 

Якi рухи здiйснюються в 

суглобах навколо вертикальної 

осi? 

(Обертання) 

 

Якi рухи здiйснюються в 

суглобах при переходi з однієї 

осi на другу? 

(Коловi рухи) 

 

Суглоби, якi утворенi двома 

суглобовими поверхнями, 

називаються: 

(Простими) 

 

Суглоби, якi утворенi трьома або 

бiльшою кiлькiстю суглобових 

поверхонь, називаються: 

(Складними) 

 

Суглоби, якi мiстять диски або 

менiски, що подiляють 

порожнину суглоба на два 

поверхи, називаються: 

(Комплексними) 

 

Комбiнованi суглоби – це: 

(Анатомiчно iзольованi суглоби, 

рухи в яких здiйснюються 

одночасно) 

 

Комплекснi суглоби – це: 

(Суглоби, якi мiстять диски або 

менiски, що подiляють 

порожнину суглоба на два 

поверхи) 
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Простi суглоби – це: 
(Суглоби, якi утворенi двома 
суглобовими поверхнями) 

 
Складнi суглоби – це: 
(Суглоби, якi утворенi трьома або 
бiльшою кiлькiстю суглобових 
поверхонь) 

 
До одноосьових суглобiв 
належать: 

(Цилiндричнi, блокоподiбнi) 
 
До двоосьових суглобiв 
належать: 

(Елiпсоподiбнi, сiдлоподiбнi, 
двовиростковi) 

 
До триосьових (багатоосьових) 
суглобiв належать: 

(Плоскi, чашоподiбнi, кулястi) 
Блокоподiбнi суглоби – це: 
(Одноосьовi) 
 
Цилiндричнi суглоби – це: 
(Одноосьовi) 
 
Елiпсоподiбнi суглоби – це: 
(Двоосьовi) 
 
Двовиростковi суглоби – це: 
(Двоосьовi) 
 
Сiдлоподiбнi суглоби – це: 
(Двоосьовi) 
 
Кулястi суглоби – це: 
(Триосьовi (багатоосьовi)) 
 
Чашоподiбнi суглоби – це: 
(Триосьовi (багатоосьовi)) 
 

Плоскi суглоби – це: 

(Триосьовi (багатоосьовi)) 

Яка форма з'єднання мiж тiлами 

хребцiв? 

(Синхондроз або симфiз) 

 

Де знаходяться мiжхребцевi 

диски? 

(Мiж тiлами вiд II шийного до I 

крижового хребця) 

 

Якi частини має мiжхребцевий 

диск? 

(Периферичну i центральну) 

 

Чим представлена периферична 

частина мiжхребцевого диска? 

(Волокнистим хрящем, що 

утворює фiброзне кiльце) 

 

Чим представлена центральна 

частина мiжхребцевого диска? 

(Еластичною речовиною пiд 

назвою драглисте ядро) 

 

Якими зв'язками укрiплюються 

з'єднання мiж тiлами хребцiв? 

(Передньою i задньою 

поздовжнiми зв'язками) 

 

Яка зв'язка проходить по 

переднiй поверхнi тiл хребцiв? 

(Передня поздовжня зв'язка) 

 

Де знаходиться задня поздовжня 

зв'язка? 

(На заднiй поверхнi тiл хребцiв у 

хребтовому каналi) 

 

Чим з'єднуються дуги хребцiв 

мiж собою? 
(Жовтими зв'язками) 
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Що знаходиться мiж остистими 
вiдростками хребцiв? 

(Мiжостистi зв'язки) 
 
Яка зв'язка крiпиться до верхiвок 
остистих вiдросткiв? 

(Надостна зв'язка) 
 
Де розміщена каркова зв'язка? 
(Мiж остистими вiдростками 
шийних хребцiв) 

 
Якi зв'язки знаходяться мiж  
поперечними вiдростками 
хребцiв? 

(Мiжпоперечнi зв'язки) 
 
До яких суглобiв за 
класифiкацiєю належать 
дуговiдростковi суглоби? 

(Плоскi, малорухомi, 
комбiнованi) 

 
Якi є з'єднання мiж суглобовими 
вiдростками хребцiв? 

(Дуговiдростковi суглоби, 
попереково-крижовий суглоб, 
крижово-куприковий суглоб) 

 
До яких суглобiв за 
класифiкацiєю належить 
атланто-потиличний суглоб? 

(Двовиростковий, комбiнований, 

двоосьовий) 

 

Якi суглобовi поверхнi 

утворюють атланто-потиличний 

суглоб? 

(Виростки потиличної кiстки та 

верхнi суглобовi поверхнi 

атланта) 

 

Якi рухи можливi в атланто-

потиличному суглобi? 

(Нахили голови вперед i назад, 

влiво та вправо) 

 

Якi зв'язки укрiплюють атланто-

потиличнi  суглоби? 

(Передня та задня атланто-

потиличнi мембрани) 

 

Навколо яких осей можливi рухи 

в атланто-потиличному суглобi? 

(Навколо фронтальної та 

сагiтальної) 

 

Якими зв'язками укрiплений 

атланто-потиличний суглоб? 

(Передньою i задньою атланто-

потиличною мембранами) 

 

Яка зв'язка знаходиться мiж 

внутрiшнiми поверхнями бiчних 

мас атланта? 

(Поперечна зв'язка атланта) 

 

Якi суглобовi поверхнi має 

серединний атланто-осьовий 

суглоб? 

(Передню i задню суглобовi 

поверхнi зуба осьового хребця, 

ямку зуба атланта та суглобову 

поверхню поперечної зв'язки 

атланта) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

серединний атланто-осьовий 

суглоб? 

(Цилiндричний, комбiнований) 

 

Якi суглобовi поверхнi має 

бiчний атланто-осьовий суглоб? 
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(Нижнi суглобовi поверхнi на 

бiчнiй масi атланта та верхнi 

суглобовi поверхнi на тiлi 

осьового хребця) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить бiчний 

атланто-осьовий суглоб? 

(Плоский, комбiнований) 

 

Якi зв'язки укрiплюють 

серединний i бiчнi атланто-

осьовi суглоби? 

(Зв'язка верхiвки зуба, 

крилоподiбнi зв'язки, 

хрестоподiбна зв'язка атланта, 

покривна мембрана) 

 

З яких зв'язок складається 

хрестоподiбна зв'язка атланта? 

(З поперечної зв'язки атланта i 

поздовжнiх пучкiв) 

 

Якi рухи можливi в атланто-

осьовому суглобi? 

(Обертання голови) 

 

З яких суглобiв складається 

атланто-осьовий суглоб? 

(Серединного та двох бiчних 

атланто-осьових суглобiв) 

 

Якi вiддiли розрiзняють у 

хребтовому стовпi? 

(Шийний, грудний, поперековий, 

крижовий i куприковий) 

 

Якi вiддiли хребтового стовпа є 

найбiльш рухливими? 

(Шийний i поперековий) 

Якi розрiзняють фiзiологiчнi 

згини хребтового стовпа? 

(Шийний i поперековий лордози, 

грудний i крижовий кiфози, 

грудний правостороннiй 

сколiоз) 

 

Як називається згин хребтового 

стовпа, звернений випуклiстю 

назад? 

(Кiфоз) 

 

Як називається згин хребтового 

стовпа, звернений випуклiстю 

вперед? 

(Лордоз) 

 

Як називається згин хребтового 

стовпа, звернений випуклiстю 

вправо або влiво? 

(Сколiоз) 

 

Як називається слабовиражений 

вигин вправо у грудному вiддiлі 

хребтового стовпа? 

(Грудний фiзiологiчний сколiоз) 

 

В яких вiддiлах хребтового 

стовпа є кiфози? 

(Грудному i крижовому) 

 

В яких вiддiлах хребтового 

стовпа є лордози? 

(Шийному i поперековому) 

 

В якому вiддiлi хребтового 

стовпа є фiзiологiчний 

правостороннiй сколiоз? 

(Грудному) 

 

Якi рухи можливi в хребтовому 

стовпi? 

(Згинання та розгинання,  

вiдведення i приведення (нахили 
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в боки), обертання й коловi 

рухи) 

 

З яких суглобiв складаються 

реброво-хребцевi суглоби? 

(Суглоба голівки ребра та 

реброво-поперечного суглоба) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить суглоб 

голівки ребра? 

(Кулястий, комбiнований) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

реброво-поперечний суглоб? 

(Цилiндричний, комбiнований) 

 

В яких суглобах голівки ребра 

вiдсутня внутрiшньосуглобова 

зв'язка голівки ребра? 

 (I, XI,  XII) 

 

Якi зв'язки укрiплюють реброво-

хребцевi суглоби? 

(Промениста зв'язка голівки 

ребра та реброво-поперечнi 

зв'язки) 

 

Якi рухи можливi в реброво-

хребцевих суглобах? 

(Обертання заднiх кiнцiв ребер 

навколо косої осi вздовж шийки 

ребра) 

 

Якими зв'язками укрiплений 

суглоб голівки ребра? 

(Внутрiшньосуглобовою зв'язкою 

голівки ребра та променистою 

зв'язкою голівки ребра) 

 

Якими зв'язками укрiплений 

реброво-поперечний суглоб? 

(Реброво-поперечною зв'язкою) 

 

Якi суглобовi поверхнi має 

суглоб голівки ребра? 

(Суглобовi поверхнi голівок 

ребер i реберних ямок на тiлах 

грудних хребцiв) 

 

Якi суглобовi поверхнi має 

реброво-поперечний суглоб? 

(Суглобовi поверхнi горбкiв 

ребер i ребрових ямок 

поперечних вiдросткiв грудних 

хребцiв) 

 

Якi ребра з'єднуються з 

грудниною за допомогою 

синхондрозу? 

(I ребро) 

 

Якi суглобовi поверхнi мають 

груднино-реброві суглоби? 

(Суглобовi поверхнi переднiх 

кiнцiв ребрових хрящiв та 

суглобовi поверхнi ребрових 

вирiзок груднини) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належать 

груднино-ребровi суглоби? 

(Плоскi, комбiнованi) 

 

Якими зв'язками укрiпленi 

груднино-ребровi суглоби? 

(Променистими груднино-

ребровими зв'язками, якi 

утворюють перетинку груднини) 
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Як з'єднуються переднi хрящовi 

кiнцi несправжнiх ребер (VII– 

Х)? 

 

(З'єднуються один із одним 

синхондрозом, утворюючи 

реберну дугу) 

 

Якi стiнки розрiзняють у груднiй 

клiтцi? 

(передню, задню i двi латеральнi) 

 

Чим утворена передня стiнка 

грудної клiтки? 

(Грудниною та ребровими 

хрящами) 

 

Яку стiнку грудної клiтки 

утворюють груднi хребці та 

заднi кiнцi ребер? 

(Задню) 

 

Чим утворенi бiчнi стiнки грудної 

клiтки? 

(Тiлами ребер i мiжреберними 

промiжками) 

 

Чим обмежений верхнiй отвiр 

(апертура) грудної клiтки? 

(I грудним хребцем,  першими 

ребрами i ручкою груднини) 

 

Який анатомiчний утвiр 

обмежовують тiло ХII грудного 

хребця, мечоподiбний вiдросток 

груднини i ребровi дуги? 

(Нижню апертуру грудної клiтки) 

 

Чим утворена реброва дуга? 

(Нижнiми краями VII–X 

реберних хрящiв) 

 

Де розміщенi легеневi борозни? 

(На заднiй стiнцi грудної клiтки з 

бокiв вiд хребтового стовпа) 

 

Де розміщенi мiжребернi 

простори? 

(Мiж тiлами сусiднiх ребер) 

 

Де розміщений пiдгруднинний 

кут? 

(Мiж реберними дугами, нижче 

груднини) 

 

Якi кiстки черепа зчленовуються 

зубчастим сагiтальним швом? 

(Присереднi краї тiм'яних кiсток) 

 

Мiж якими кiстками черепа 

знаходиться зубчастий вiнцевий 

шов? 

(Мiж лобовою та тiм'яними 

кiстками) 

 

Який шов знаходиться мiж 

лускою скроневої кiстки та 

лусковим краєм тiм'яної кiстки? 

(Лусковий) 

 

Мiж якими кiстками черепа 

знаходиться зубчастий 

лямбдоподiбний шов? 

(Мiж тiм'яними та потиличною 

кiстками) 

 

Яким видом швiв зчленовуються 

кiстки лицевого черепа мiж 

собою та кiстками мозкового 

черепа? 

(Плоскими швами) 

 

Якi синхондрози розміщенi на 

основi черепа? 
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(Клинопотиличний, клино-

кам'янистий та кам'янисто-

потиличний) 

 

Тiм'ячка черепа новонародженого 

належать до таких з'єднань: 

(Синдесмозiв) 

 

Скiльки всього тiм'ячкiв є на 

черепi новонародженого? 

(6) 

 

Мiж якими кiстками черепа 

новонародженого  знаходиться 

переднє (лобове) тiм'ячко? 

(Мiж двома частинами лобової 

кiстки та обома тiм'яними 

кiстками) 

 

Мiж якими кiстками черепа 

новонародженого  знаходиться 

заднє (потиличне) тiм'ячко? 

(Мiж потиличною кiсткою i 

двома тiм'яними кiстками) 

 

Мiж якими кiстками черепа 

новонародженого знаходяться 

бiчнi клиноподiбнi тiм'ячка? 

(Мiж тiм'яною, лобовою, 

клиноподiбною та скроневою 

кiстками) 

 

Мiж якими кiстками черепа 

новонародженого знаходяться 

бiчнi соскоподiбнi тiм'ячка? 

(Мiж тiм'яною, скроневою i 

потиличною кiстками) 

 

В якому вiцi заростає переднє 

(лобове) тiм'ячко? 

(У кiнцi 1-го року життя) 

 

В якому вiцi заростає заднє 

(потиличне) тiм'ячко? 

(На 1–2 мiсяцi пiсля народження) 

 

В якому вiцi заростає 

клиноподiбне i соскоподiбне 

тiм'ячки? 

(На 1-му мiсяцi життя) 

 

Яке тiм'ячко заростає в кiнцi 1-го 

року життя? 

(Переднє (лобове)) 

 

Якi суглобовi поверхнi має 

скронево-нижньощелепний 

суглоб? 

(Голівка нижньої щелепи та 

нижньощелепна ямка разом із 

суглобовим горбком скроневої 

кiстки) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

скронево-нижньощелепний 

суглоб? 

(Комплексний, комбiнований, 

виростковий) 

 

За рахунок якого анатомiчного 

утвору досягається 

конгруентнiсть суглобових 

поверхонь скронево- 

нижньощелепного суглоба? 

(Суглобового диска) 

 

Якi зв'язки укрiплюють скронево-

нижньощелепний суглоб? 

(Бiчна, шилонижньощелепна та 

клинонижньощелепна зв'язки) 

 

Якi рухи можливi в скронево-

нижньощелепному суглобi? 
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(Опускання та пiднiмання 

нижньої щелепи, змiщення 

нижньої щелепи вперед i назад, 

рухи нижньої щелепи вправо та 

влiво) 

 

Якi суглобовi поверхнi має 

груднино-ключичний суглоб? 

(Суглобова поверхня 

груднинного кiнця ключицi i 

ключична вирiзка ручки 

груднини) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

груднино-ключичний суглоб? 

(Кулястий, комплексний) 

 

Який анатомiчний утвiр збiльшує 

конгруентнiсть груднино-

ключичного суглоба? 

(Суглобовий диск) 

 

Якими зв'язками укрiплений 

груднино-ключичний суглоб? 

(Передньою i задньою груднино-

ключичними зв'язками, 

мiжключичною та реброво-

ключичною зв'язками) 

 

Якi рухи можливi в груднино-

ключичному суглобi? 

(Пiднiмання та опускання 

ключицi, рухи ключицi вперед i 

назад, обертання ключицi) 

 

Як називаються зв'язки лопатки, 

якi з'єднують рiзнi її точки i не 

належать до суглобiв? 

(Власнi зв'язки) 

 

 

Якi власнi зв'язки має лопатка? 

(Дзьобонадплечову та верхню 

поперечну зв'язки) 

 

Яке значення має дзьобо-

надплечова зв'язка для 

плечового суглоба? 

(Утворює склепiння плеча, яке 

обмежує рухи  плечової кiстки 

вгору i запобiгає її вивихам) 

 

Де знаходиться верхня поперечна 

зв'язка лопатки? 

(Розмiщується над вирiзкою 

лопатки, утворюючи отвiр 

лопатки) 

 

Якi суглобовi поверхнi має 

надплечово-ключичний суглоб? 

(Суглобовi поверхнi 

надплечового кiнця ключицi i 

акромiона лопатки) 

 

До яких суглобiв за 

класифікацією належить 

надплечово-ключичний суглоб? 

(Плоский, малорухомий) 

 

Якими зв'язками укрiплений 

надплечово-ключичний суглоб? 

(Надплечово-ключичною та 

дзьобоключичною зв'язками) 

 

Якi суглобовi поверхнi має 

плечовий суглоб? 

(Суглобову поверхню голівки 

плечової кiстки та суглобову 

западину лопатки) 

 

Що крiпиться по краях 

суглобової западини лопатки? 

(Суглобова губа) 
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Якими зв'язками укрiплений 

плечовий суглоб? 

(Дзьобоплечовою зв'язкою) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

плечовий суглоб? 

(Кулястий,        простий, 

багатоосьовий) 

 

Якi рухи можливi у плечовому 

суглобi навколо сагiтальної осi? 

(Вiдведення до горизонтального 

рiвня i приведення руки) 

 

Якi рухи можливi у плечовому 

суглобi навколо фронтальної 

осi? 

(Згинання i розгинання) 

 

Якi рухи можливi в плечовому 

суглобi навколо вертикальної 

осi? 

(Обертання плеча разом із 

передплiччям i кистю назовнi i 

досередини) 

 

Якi суглоби беруть участь у 

вiдведеннi верхньої кiнцiвки 

вище від горизонтального рiвня? 

(Груднино-ключичний i 

надплечово-ключичний суглоби) 

 

Якi особливостi має плечовий 

суглоб? 

(Великий об'єм рухiв, наявнiсть 

суглобової губи, мiжгорбкової 

сухожилкової пiхви та 

пiдсухожилкової сумки 

пiдлопаткового м'яза, частi 

вивихи) 

Якими кiстками утворений 

лiктьовий суглоб? 

(Плечовою, лiктьовою та 

променевою) 

 

Якi суглобовi поверхнi 

утворюють плечопроменевий  

суглоб? 

(Голівка виростка плечової кiстки 

i суглобова ямка голівки 

променевої кiстки) 

 

Якi суглобовi поверхнi 

утворюють плечолiктьовий  

суглоб? 

(Блок плечової кiстки i 

блокоподiбна вирiзка лiктьової 

кiстки) 

 

Якi суглобовi поверхнi 

утворюють проксимальний 

променелiктьовий суглоб? 

(Суглобовий обвiд променевої 

кiстки i променева вирiзка 

лiктьової кiстки) 

 

Який за формою суглобових 

поверхонь плечолiктьовий 

суглоб? 

(Гвинтоподiбний) 

 

Який за формою суглобових 

поверхонь плечопроменевий 

суглоб? 

(Кулястий) 

 

Який за формою суглобових 

поверхонь проксимальний 

променелiктьовий суглоб? 

(Цилiндричний) 
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Якi суглоби мiстяться в спiльнiй 

капсулi лiктьового суглоба? 

(Плечолiктьовий, плечо-

променевий i проксимальний 

променелiктьовий суглоби) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

лiктьовий суглоб? 

(Складний, гвинтоподiбний, 

одноосьовий) 

 

Якими зв'язками укрiплений 

лiктьовий суглоб? 

(Обхiдною лiктьовою та 

обхiдною променевою зв'язками, 

кiльцевою зв'язкою променевої 

кiстки) 

 

Якi рухи можливi у лiктьовому 

суглобi? 

(Згинання i розгинання навколо 

фронтальної осi, обертання 

навколо вертикальної осi 

(пронацiя та супiнацiя)) 

 

Якi рухи можливi у плечо-

лiктьовому суглобi? 

(Згинання i розгинання навколо 

фронтальної осi) 

 

Якi рухи можливi в плечо-

променевому суглобi? 

(Згинання i розгинання, 

обертання) 

 

Якi рухи можливi у 

проксимальному промене-

лiктьовому суглобi? 

(Обертання) 

 

Назвiть комбiнованi суглоби, в 

яких  здiйснюються  обертальні      

рухи – супiнацiя i пронацiя: 

(Проксимальний i дистальний 

променелiктьовi суглоби) 

 

Якi суглобовi поверхнi 

утворюють дистальний промене-

лiктьовий суглоб? 

(Суглобовий обвiд голівки 

лiктьової кiстки та лiктьова 

вирiзка променевої кiстки) 

 

Який за формою суглобових 

поверхонь дистальний промене-

лiктьовий суглоб? 

(Цилiндричний) 

 

Якi суглобовi поверхнi 

утворює променезап'ястковий 

суглоб? 

(Зап'ясткову суглобову поверхню 

променевої кiстки i суглобового 

диска та суглобовi  поверхнi 

проксимального ряду 

зап'ясткових кiсток, крiм 

горохоподiбної) 

 

Якими зв'язками укрiплений 

променезап'ястковий суглоб? 

(Лiктьовою i променевою 

обхiдними зв'язками зап'ястка, а 

також долонною i тильною 

променезап'ястковими 

зв'язками) 

 

Якi рухи можливi у промене-

зап'ястковому суглобi? 

(Згинання i розгинання навколо 

фронтальної осi, вiдведення i 

приведення навколо сагiтальної 

осi, коловi рухи) 
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До яких суглобiв за 

класифiкацiєю   

належить променезап'ястковий 

суглоб? 

(Складний, елiпсоподiбний) 

 

Як з'єднуються мiж собою кiстки 

передплiччя? 

(Проксимальним та дистальним 

променелiктьовими суглобами, 

мiжкiстковою перетинкою 

передплiччя) 

 

Якi суглобовi поверхнi має 

середньозап'ястковий суглоб? 

(Суглобовi поверхнi кiсток 

проксимального i дистального 

рядiв зап'ястка) 

 

Якими зв'язками укрiпленi 

мiжзап'ястковi суглоби? 

(Променевою зв'язкою зап'ястка, 

тильними i долонними 

мiжзап'ястковими зв'язками, 

мiжкiстковими 

мiжзап'ястковими зв'язками) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

середньозап'ястковий суглоб? 

(Складний, комбiнований) 

 

Яка зв'язка разом із борозною 

зап'ястка утворює канал 

зап'ястка? 

(Тримач згиначів) 

 

Якi суглобовi поверхнi мають 

зап'ястково-п'ястковi суглоби? 

(Суглобовi поверхнi дистального 

ряду зап'ясткових кiсток i основ 

II–V п'ясткових кiсток) 

Якi за формою суглобових 

поверхонь II–V зап'ястково-

п'ястковi суглоби? 

(Плоскi, малорухливi) 

 

Якими зв'язками укрiпленi 

зап'ястково-п'ястковi суглоби? 

(Тильними i долонними 

п'ястковими зв'язками, 

мiжкiстковими п'ястковими 

зв'язками) 

 

Який за формою суглобових 

поверхонь зап'ястково-

п'ястковий суглоб великого 

пальця? 

(Сiдлоподiбний, двоосьовий) 

 

Якi рухи можливi у зап'ястково-

п'ястковому суглобi великого 

пальця? 

(Опозицiя i репозицiя навколо 

фронтальної осi, приведення i 

вiдведення навколо сагiтальної 

осi, колове обертання) 

 

Якi суглобовi поверхнi мають 

п'ястково-фаланговi суглоби? 

(Голівки п'ясткових кiсток та 

основи проксимальних фаланг 

пальцiв кистi) 

 

Якi за формою суглобових 

поверхонь п'ястково-фаланговi 

суглоби? 

(Кулястi) 

 

Якi рухи можливi у п'ястково-

фалангових суглобах? 

(Згинання i розгинання, 

приведення i вiдведення, коловi 

рухи) 
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Якими зв'язками укрiпленi 

п'ястково-фаланговi суглоби? 

(Обхiдними, долонними i 

поперечними зв'язками) 

 

Якi за формою суглобових 

поверхонь мiжфаланговi 

суглоби? 

(Блокоподiбнi) 

 

Якi рухи можливi у 

мiжфалангових суглобах кистi? 

(Згинання i розгинання навколо 

фронтальної осi) 

 

Якими зв'язками укрiпленi 

мiжфаланговi суглоби кистi? 

(Обхiдними i долонними) 

 

Чим утворений крижово-

клубовий суглоб? 

(Вушкоподiбними поверхнями 

крижової та клубової кiсток) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

крижово-клубовий суглоб? 

(Простий, плоский, 

конгруентний, малорухливий) 

 

Якими зв'язками укрiплюється 

крижово-клубовий суглоб? 

(Переднiми, заднiми та 

мiжкiстковими  крижово-

клубовими зв'язками, клубово-

поперековою зв'язкою) 

 

Як називаються зв'язки, що 

знаходяться мiж горбистiстю 

крижової та клубової кiсток? 

(Мiжкiстковi крижово-клубовi 

зв'язки) 

До синдесмозiв таза вiдносять: 

(Крижово-горбову i крижово-

остисту зв'язки, затульну 

перетинку) 

 

Якi кiстки з'єднує лобковий 

симфiз? 

(Лобковi кiстки (праву i лiву)) 

 

До якого виду з'єднань належить 

лобковий симфiз? 

(Напiвсуглоб) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться мiж  симфiзними 

поверхнями лобкових кiсток? 

(Мiжлобковий диск) 

 

Якi зв'язки укрiплюють лобковий 

симфiз? 

(Верхня та нижня лобковi зв'язки) 

 

Чим утворений пiдлобковий кут 

лобкового симфiзу? 

(Нижнiми гiлками правої i лiвої 

лобкових кiсток та нижньою 

лобковою зв'язкою) 

 

Якi вiддiли має таз? 

(Великий та малий таз) 

 

Що є межею мiж великим та 

малим тазом? 

(Погранична лiнiя) 

 

Через якi анатомiчнi структури 

проходить погранична лiнiя? 

(Через мис крижової кiстки, 

дугоподiбну лiнiю клубових 

кiсток, гребенi лобкових кiсток 

та верхнiй край лобкового 

симфiзу) 
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Що є входом у порожнину малого 

таза? 

(Верхнiй отвiр таза, обмежений 

пограничною лiнiєю) 

 

Якими кiстками обмежений 

великий таз із бокiв? 

(Крилами клубових кiсток) 

 

Якими кiстками обмежений 

великий таз ззаду? 

(V поперековим хребцем i 

клубово-поперековими 

зв'язками) 

 

Що є виходом з порожнини 

малого таза? 

(Нижнiй отвiр таза) 

 

Чим обмежений нижнiй отвiр 

таза ззаду? 

(Куприковою кiсткою) 

 

Чим обмежений із бокiв нижнiй 

отвiр таза? 

(Крижово-горбовими зв'язками, 

сiдничними горбами, гiлками 

сiдничних кiсток, нижнiми 

гiлками лобкових кiсток) 

 

Чим обмежений спереду нижнiй 

отвiр таза? 

(Нижнiм краєм лобкового 

симфiза) 

 

Чим обмежена задня стiнка 

малого таза? 

(Тазовою поверхнею крижової 

кiстки i куприка) 

 

Чим обмежена передня стiнка 

порожнини малого таза? 

(Нижнiми i верхнiми гiлками 

лобкових кiсток та лобковим 

симфiзом) 

 

Чим обмежена з бокiв порожнина 

малого таза? 

(Сiдничними i клубовими 

кiстками разом iз затульною 

перетинкою) 

 

Яку анатомiчну структуру 

закриває затульна перетинка 

(мембрана)? 

(Затульний отвiр) 

 

Який анатомiчний утвiр 

обмежовує затульна мембрана та 

затульна борозна? 

(Затульний канал) 

 

Чим обмежений великий 

сiдничий отвiр? 

(Крижово-остистою зв'язкою та 

великою сiдничною вирiзкою) 

 

Чим обмежений малий сiдничний 

отвiр? 

(Крижово-горбовою i крижово-

остистою зв'язками та малою 

сiдничою вирiзкою) 

 

Як називається розмiр таза, що 

знаходиться мiж мисом 

крижової кiстки та верхньою 

точкою лобкового симфiзу i 

скiльки вiн дорiвнює? 

(Анатомiчна кон'югата, дорiвнює 

11,5 см) 

 

Як називається розмiр таза, що 

знаходиться мiж мисом 

крижової кiстки і точкою 
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лобкового симфiзу, яка 

найбiльше виступає, i чому вiн 

дорiвнює? 

(Прямий розмiр входу в малий 

таз (справжня або гiнекологiчна 

кон'югата) дорiвнює 11 см) 

 

Мiж якими анатомiчними 

утворами знаходиться 

поперечний дiаметр входу в 

малий таз i чому вiн дорiвнює? 

(Мiж найбiльш вiддаленими 

точками пограничної лiнiї, 

дорiвнює 13 см) 

 

Як називається розмiр малого 

таза, що знаходиться мiж 

верхiвкою куприка та нижнiм 

краєм лобкового симфiзу, i чому 

вiн дорiвнює? 

(Прямий розмiр виходу з 

порожнини малого таза, 

дорiвнює 9–11 см) 

 

Мiж якими анатомiчними 

утворами знаходиться 

поперечний розмiр виходу з 

порожнини малого таза i чому 

вiн дорiвнює? 

(Мiж внутрiшнiми краями 

сiдничних горбiв, дорiвнює 

11 см) 

 

Як називається розмiр таза, що 

знаходиться мiж двома верхнiми 

переднiми клубовими остями, i 

чому вiн дорiвнює? 

(Distantia interspinosa, дорiвнює 

25–27 см) 

 

Як називається розмiр таза, що 

знаходиться мiж найбiльш 

вiддаленими точками крил 

клубових кісток, i чому вiн 

дорiвнює? 

(Distantia intercristalis, дорiвнює 

28–30 см) 

 

Скiльки сантиметрів становить 

анатомiчна кон'югата? 

(11,5) 

 

Скiльки сантиметрів становить 

справжня (гiнекологiчна) 

кон'югата? 

(11) 

 

Скiльки сантиметрів становить 

поперечний дiаметр входу в 

малий таз? 

(13) 

 

Скiльки сантиметрів становить 

прямий дiаметр виходу з малого 

таза? 

(9–11) 

 

Скiльки сантиметрів становить 

поперечний дiаметр виходу з 

малого таза? 

(11) 

 

Скiльки сантиметрів становить 

косий дiаметр входу в малий 

таз? 

(12) 

 

Як називається розмiр таза, що 

знаходиться мiж великими 

вертлюгами стегнових кісток, i 

чому вiн дорiвнює? 

(Distantia intertrochanterica, 

дорiвнює 31–33 см) 
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Як називається розмiр малого 

таза, що проходить вiд крижово-

клубового суглоба  до клубово-

лобкового пiдвищення 

протилежного боку, i чому вiн 

дорiвнює? 

(Косий дiаметр, дорiвнює 12 см) 

 

Скiльки сантиметрів становить 

distantia interspinosa? 

(25–27) 

 

Скiльки сантиметрів становить 

distantia intercristalis? 

(28–30) 

 

Скiльки сантиметрів становить 

distantia intertrochanterica? 

(31–33) 

 

Якi суглобовi поверхнi 

утворюють кульшовий суглоб? 

(Пiвмiсяцева поверхня кульшової 

западини та суглобова поверхня 

голівки стегнової кiстки) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

кульшовий суглоб? 

(Простий, конгруентний, 

чашоподiбний) 

 

Якi додатковi елемнети є в 

кульшовому суглобi? 

(Кульшова губа) 

 

Якi зв'язки знаходяться в 

порожнинi кульшового суглоба? 

(Поперечна зв'язка кульшової 

западини та зв'язка голівки 

стегнової кiстки) 

 

Якi позасуглобовi зв'язки є в 

кульшовому суглобi? 

(Клубово-стегнова, лобково-

стегнова та сiднично-стегнова 

зв'язки, коловий пояс) 

 

Яка зв'язка кульшового суглоба є 

наймiцнiшою? 

(Клубово-стегнова зв'язка) 

 

Якi рухи навколо фронтальної осi 

вiдбуваються в кульшовому 

суглобi? 

(Згинання та розгинання) 

 

Якi рухи навколо сагiтальної осi 

вiдбуваються в кульшовому 

суглобi? 

(Вiдведення та приведення) 

 

Якi рухи навколо вертикальної 

осi вiдбуваються в кульшовому 

суглобi? 

(Обертання стегна) 

 

Якi кiстки беруть участь в 

утвореннi колiнного суглоба? 

(Стегнова, великогомiлкова 

кiстки та надколiнок) 

 

Якi суглобовi поверхнi стегнової 

кiстки беруть участь в утвореннi 

колiнного суглоба? 

(Присереднiй i бiчний виростки 

та надколiнна поверхня) 

 

Якi суглобовi поверхнi 

великогомiлкової кiстки беруть 

участь в утвореннi колiнного 

суглоба? 
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(Верхнi суглобовi поверхнi 

латерального i медiального 

виросткiв) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

колiнний суглоб? 

(Складний, iнконгруентний, 

комплексний, двовиростковий) 

 

За допомогою яких анатомiчних 

структур збiльшується 

конгруентнiсть суглобових 

поверхонь колiнного суглоба? 

(Присереднього та бiчного 

фiброзно-хрящових менiскiв) 

 

Який iз менiскiв колiнного 

суглоба є вужчим i має 

пiвмiсяцеву форму? 

(Присереднiй) 

 

Якi анатомiчнi структури в 

колiнному суглобi з'єднує 

поперечна зв'язка колiна? 

(Бiчний та присереднiй менiски) 

 

Якi синовiальнi складки є в 

колiнному суглобi? 

(Парнi крилоподiбнi складки та 

непарна пiднадколiнна складка) 

 

Якi зв'язки колiнного суглоба 

вiдносяться до 

внутрiшньосуглобових? 

(Поперечна зв'язка колiна, 

передня  та задня схрещенi 

зв'язки) 

 

Якi внутрiшньосуглобовi утвори 

є в колiнному суглобi? 

(Латеральний та медiальний 

менiски, поперечна зв'язка 

колiна, передня  та задня 

схрещенi зв'язки) 

 

Якi зв'язки належать до 

позасуглобових зв'язок колiнно-

го суглоба? 

(Малогомiлкова та 

великогомiлкова обхiднi зв'язки, 

коса та дугоподiбна пiдколiннi 

зв'язки, зв'язка надколiнка, 

присереднiй та бiчний тримачi 

надколiнка) 

 

Якими зв'язками укрiплюється 

капсула колiнного суглоба 

ззаду? 

(Косою та дугоподiбною пiд-

колiнними зв'язками) 

 
Чим укрiплюється капсула 
колiнного суглоба спереду? 

(Сухожилком чотириголового 
м'яза стегна (зв'язкою 
надколiнка)) 

 
Як називаються зв'язки, якi є 
частиною сухожилка чотири-
голового м'яза стегна? 

(Присереднiй та бiчний тримачi 
надколiнка та зв'язка 
надколiнка) 

 
Яка синовiальна сумка колiнного 
суглоба знаходиться вище вiд 
надколiнка? 

(Наднадколiнна сумка) 
 
Яка синовiальна сумка колiнного 
суглоба знаходиться нижче вiд 
надколiнка? 

(Глибока пiднадколiнна сумка) 
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Яка синовiальна сумка колiнного 

суглоба знаходиться спереду вiд 

надколiнка? 

(Переднадколiнна сумка) 

 

Яка синовiальна сумка колiнного 

суглоба знаходиться ззаду вiд 

суглоба? 

(Пiдпiдколiнний закуток) 

 

Якi рухи можливi в колiнному 

суглобi навколо фронтальної 

осi? 

(Згинання та розгинання) 

 

За яких умов можливi рухи в 

колiнному суглобi навколо 

вертикальної осi? 

(При згинаннi в колiнному 

суглобi можливi обертальні 

рухи) 

 

Якi зв'язки колiнного суглоба при 

повному його розгинаннi 

натягуються? 

(Малогомiлкова та 

великогомiлкова обхiднi зв'язки) 

 

В утвореннi якого з'єднання 

беруть участь голівка 

малогомiлкової кiстки та 

суглобова малогомiлкова 

поверхня великогомiлкової 

кiстки? 

(Мiжгомiлкового суглоба) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

мiжгомiлковий суглоб? 

(Простий, плоский, конгруентний) 

 

Якi рухи можливi у мiж-

гомiлковому суглобi? 

(Це малорухливий суглоб 

(сковзання)) 

 

Якi зв'язки укрiплюють мiж-

гомiлковий суглоб? 

(Передня та задня зв'язки голівки 

малогомiлкової кiстки) 

 

Як з'єднанi мiж собою 

великогомілкова та 

малогомiлкова кiстки? 

(Мiжгомiлковим суглобом, 

мiжгомiлковим синдесмозом та 

мiжкiстковою перетинкою 

гомiлки) 

 

Якi зв'язки з'єднують мiж собою 

дистальні епiфiзи 

великогомілкової та 

малогомiлкової кiсток? 

(Передня та задня мiжгомiлковi 

зв'язки) 

 
Якi кiстки беруть участь в 
утвореннi надп'ятково-
гомiлкового суглоба? 

(Суглобовi поверхнi 
великогомiлкової, 
малогомiлкової та надп'яткової 
кiсток) 

 

Якi суглобовi поверхнi 

надп'яткової кiстки беруть 

участь в утвореннi надп'ятково-

гомiлкового суглоба? 

(Блок надп'яткової кiстки, бiчна 

та присередня кiсточковi 

поверхнi) 
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Якi зв'язки укрiплюють 
надп'ятково-гомiлковий суглоб 
збоку? 

(Передня надп'ятково-
малогомiлкова, задня 
надп'ятково-малогомiлкова та 
п'ятково-малогомiлкова зв'язки) 

 

Якi зв'язки укрiплюють 

надп'ятково-гомiлковий суглоб 

із медіального боку? 

(Медiальна обхiдна зв'язка) 

 

На якi пучки подiляється 

медiальна обхiдна зв'язка 

надп'ятково-гомiлкового 

суглоба? 

(Великогомiлково-

човноподiбний, 

великогомiлково-п'ятковий та 

переднiй i заднiй 

великогомiлково-надп'ятковi 

пучки) 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю належить 

надп'ятково-гомiлковий суглоб? 

(Складний, блокоподiбний) 

 

Якi рухи можливi у надп'ятково-

гомiлковому суглобi? 

(Згинання та розгинання, а при 

пiдошовному згинаннi – бiчнi 

рухи) 

 

Якi суглобовi поверхнi утворює 

пiднадп'ятковий суглоб? 

(Задню п'яткову суглобову 

поверхню надп'яткової кiстки та 

задню надп'яткову суглобову 

поверхню п'яткової кiстки) 

 

До яких суглобiв за 

класифікацією належить 

пiднадп'ятковий суглоб? 

(Простий, конгруентний, 

цилiндричний) 

 

Якi суглобовi поверхнi 

утворюють надп'ятково-

п'ятково-човноподiбний суглоб? 
(Голівка надп'яткової кiстки, 
задня суглобова поверхня 
човноподiбної кiстки, середня i 
передня п'ятковi суглобовi 
поверхнi надп'яткової кiстки, 
передня i середня надп'ятковi 
суглобовi поверхнi п'яткової 
кiстки) 
 

Як називається зв'язка, що 
знаходиться в пазусi заплесна? 

(Мiжкiсткова надп'ятково-
п'яткова зв'язка) 

 
Якi суглоби об'єднує поперечний 
суглоб заплесна (Шопарiв 
суглоб)? 

(П'ятково-кубоподiбний суглоб та 
надп'ятково-човноподiбний 
суглоб) 

 
Яка зв'язка є «ключем» 
шопарового суглоба? 

(Роздвоєна зв'язка) 
 

На якi частини подiляється 

роздвоєна зв'язка? 

(На п'ятково-кубоподiбну та 

п'ятково-човноподiбну зв'язки) 

 
Мiж якими кiстками знаходяться 
заплесно-плесновi суглоби? 

(Мiж  суглобовими поверхнями 
клиноподiбних i кубоподiбної 
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кiсток та основами плеснових 
кiсток) 

 
Якi суглоби мають назву «суглоб 
Лiсфранка»? 

(Заплесно-плесновi) 
 
До яких суглобiв за 
класифiкацiєю належать 
заплесно-плесновi? 

(Плоских, малорухливих) 

 

Якi зв'язки укрiплюють заплесно-

плесновi суглоби? 

(Тильнi, пiдошовнi та 

мiжкiстковi) 

 

Яка зв'язка є «ключем» суглоба 

Лiсфранка? 

(Присередня мiжкiсткова клино-

плеснова) 

 

Якi суглоби вiдносять до 

хiрургiчних суглобiв стопи? 

(Поперечний суглоб заплесна та 

заплесно-плесновi суглоби) 

 

Мiж якими кiстками знаходяться 

плесно-фаланговi суглоби? 

(Мiж голівками плеснових кiсток 

та основами проксимальних 

фаланг) 

 

Якi зв'язки укрiплюють плесно-

фаланговi суглоби? 

(Обхiднi, пiдошовнi та глибокi 

поперечнi зв'язки плесна) 

 

До яких суглобiв за 

класифiкацiєю вiдносять 

мiжфаланговi суглоби стопи? 

(Простi, блокоподiбнi, одновiснi) 

Якi зв'язки вiдносять до 

мiжфалангових суглобiв стопи? 

(Колатеральнi та пiдошовнi) 

 

Якi рухи можливi в 

мiжфалангових суглобах стопи? 

(Згинання та розгинання) 

 

Скiльки є склепiнь стопи? 

(5 поздовжнiх i 1 поперечне) 

 

Яке з поздовжнiх склепiнь стопи 

є найдовшим та найвищим? 

(2) 

 

Яке з поздовжнiх склепiнь стопи 

є найкоротшим та найнижчим? 

(5) 

 

Яка наймiцнiша зв'язка утримує 

поздовжнi склепiння стопи? 

(Довга пiдошовна зв'язка) 

 

На якi анатомiчнi утвори 

опирається стопа при 

вертикальному положеннi тiла 

людини? 

(На п'ятковий горб та голівки I i 

V плеснових кiсток) 

 

Що належить до фiксуючого 

апарату склепiнь стопи? 

(Зв'язки  та  м'язи стопи, 

сухожилки довгих м'язiв гомiлки 

(пасивнi та активнi «затяжки» 

склепiнь)) 

 

На якi групи подiляються м'язи 

спини? 

(Поверхневi та глибокi) 

 



64 

 

 
 

Назвiть м'язи першого шару 

поверхневих м'язiв спини: 

(Найширший м'яз спини та 

трапецiєподiбний м'яз) 

 

Назвiть м'язи другого шару 

поверхневих м'язiв спини: 

(Великий та малий ромбоподiбнi 

м'язи, м'яз-пiдiймач лопатки) 

 

Назвiть м'язи третього шару 

поверхневих м'язiв спини: 

(Заднiй верхнiй i заднiй нижнiй 

зубчастi м'язи) 

 

Яка функцiя трапецiєподiбного 

м'яза при скороченнi з двох 

бокiв при фiксованому хребтi? 

(Зближують лопатки) 

 

Якi рухи вiдбуваються при 

скороченнi верхнiх пучкiв 

трапецiєподiбного м'яза? 

(Тягнуть грудний пояс вгору) 

 

Якi рухи вiдбуваються при 

скороченнi нижнiх пучкiв 

трапецiєподiбного м'яза? 

(Тягнуть грудний пояс вниз) 

 

Яка функцiя трапецiєподiбного 

м'яза при скороченнi з двох 

бокiв при фiксованiй лопатцi? 

(Нахиляють голову i шию назад) 

 

Яку функцiю виконує 

найширший м'яз спини? 

(Приводить, розгинає та пронує 

плече («фраковий» м'яз)) 

 

Яка функцiя найширшого м'яза 

спини при фiксованих 

кiнцiвках? 

(Тягне тулуб до рук) 

 

Яка функцiя м'яза-пiдiймача 

лопатки? 

(Пiдiймає лопатку, при 

зафiксованiй лопатцi нахиляє 

шию назад) 

 

Яка функцiя великого та малого 

ромбоподiбних м'язiв? 

(Наближають лопатки до 

серединної лiнiї, пiдiймають їх) 

 

Яка функцiя верхнього заднього 

зубчастого м'яза? 

(Пiдiймає ребра (вдих)) 

 

Яка функцiя нижнього заднього 

зубчастого м'яза? 

(Опускає нижнi ребра (видих)) 

 

Якi шари утворюють глибокi 

м'язи спини? 

(Поверхневий, середнiй та 

глибокий шари) 

 

Якими м'язами представлений 

поверхневий шар глибоких 

м'язiв спини? 

(Ремiнним м'язом голови i шиї та 

м'язом-випрямлячем хребта) 

 

Якими  м'язами представлений 

середнiй шар глибоких м'язiв 

спини? 

(Поперечноостистим м'язом) 
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Якими м'язами представлений 

глибокий шар глибоких м'язiв 

спини? 

(Мiжостистими та 

мiжпоперечними м'язами) 

 

Назвiть мiсце прикрiплення 

ремiнного м'яза шиї: 

(Поперечнi вiдростки С II–С III) 

 

Яка функцiя ремiнного м'яза шиї i 

голови при однобічному 

скороченнi? 

(Повертає голову та шию в свiй 

бiк) 

 

Яка функцiя ремiнного м'яза шиї i 

голови при двобічному 

скороченнi? 

(Тягнуть голову i шию назад) 

 

На якi частини (м'язи) 

подiляється м'яз-випрямляч 

хребта? 

(Клубово-ребровий, найдовший 

та остистий м'язи) 

 

Яка функцiя м'яза-випрямляча 

хребта при двобічному 

скороченнi? 

(Розгинає хребтовий стовп, 

утримує тiло у вертикальному 

положеннi) 

 

Яка функцiя м'яза-випрямляча 

хребта при однобічному 

скороченнi? 

(Нахиляє тулуб у свій бік) 

 

На якi частини (м'язи) 

подiляється поперечноостистий 

м'яз? 

(Напiвостистий i 

багатороздiльний м'язи та м'язи-

обертачi) 

 

Яка функцiя поперечноостистого 

м'яза? 

(Розгинає й обертає хребтовий 

стовп) 

 

Де розміщенi мiжостистi м'язи? 

(Мiж сумiжними остистими 

вiдростками) 

 

Де розміщенi мiжпоперечнi 

м'язи? 

(Мiж сумiжними поперечними 

вiдростками) 

 

Де розміщенi поперечноостистий 

м'яз? 

(Мiж остистими та поперечними 

вiдростками) 

 

Яка функцiя мiжостистих м'язiв? 

(Беруть участь у розгинаннi 

хребтового стовпа) 

 

Яка функцiя мiжпоперечних 

м'язiв? 

(Нахиляють вiдповiднi вiддiли 

хребтового стовпа у свій бік) 

 

Яка фасцiя покриває поверхневi 

м'язи спини? 

(Власна фасцiя) 

 

На якi листки подiляється грудо-

поперекова фасцiя спини? 

(На поверхневий (заднiй) i 

глибокий (переднiй) листки) 
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Для якого м'яза формують пiхву 

поверхневий i глибокий листки 

грудопоперекової фасцiї спини? 

(Для м'яза-випрямляча хребта) 

 

Якi м'язи належать до 

поверхневих м'язiв грудної 

клiтки? 

(Великий та малий груднi м'язи, 

пiдключичний  i переднiй 

зубчастий м'язи) 

 

Якi м'язи належать до глибоких 

(аутохтонних) м'язiв грудної 

клiтки? 

(Зовнiшнi i внутрiшнi мiжребернi 

та пiдребровi м'язи, м'язи-

пiдiймачi ребер, поперечний м'яз 

грудної клiтки, дiафрагма) 

 

Якi частини розрiзняють у 

великого грудного м'яза залежно 

вiд мiсця початку? 

(Ключичну, груднино-реброву i 

черевну частини) 

 

Назвiть мiсце прикрiплення 

великого грудного м'яза: 

(Гребiнь великого горбка 

плечової кiстки) 

 

Яка функцiя великого грудного 

м'яза? 

(Приводить, пронує та згинає 

плече, пiдняту руку опускає) 

 

Яка функцiя великого грудного 

м'яза при зафiксованих верхнiх 

кiнцiвках? 

(Пiдiймає ребра та груднину, 

сприяючи вдиху (додатковий 

дихальний м'яз)) 

За яких умов великий грудний 

м'яз бере участь в актi дихання? 

(Якщо рука закрiплена i являє 

собою punctum fixum) 

 

Яка функцiя малого грудного 

м'яза? 

(Тягне лопатку вперед i вниз) 

 

Яка функцiя малого грудного 

м'яза при фiксованому 

плечовому поясi? 

(Пiдiймає ребра, сприяючи вдиху 

(додатковий дихальний м'яз)) 

 

Яка функцiя пiдключичного 

м'яза? 

(Тягне ключицю вниз та 

медiально) 

 

Яка функцiя пiдключичного м'яза 

при фiксованому плечовому 

поясi? 

(Пiдiймає I ребро, сприяючи 

вдиху (додатковий дихальний 

м'яз)) 

 

Яка функцiя переднього 

зубчастого м'яза? 

(Тягне нижнiй кут лопатки 

вперед i латерально, притискає її 

до тулуба, обертає лопатку, 

вiдводить плече вище від 

горизонтального рiвня) 

 

Яка функцiя переднього 

зубчастого м'яза при 

фiксованому плечовому поясi? 

(Пiднiмає ребра, сприяючи вдиху 

(додатковий дихальний м'яз)) 
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Звiдки починаються зовнiшнi 

мiжребернi м'язи? 

(Вiд нижнього краю ребра, що 

вище лежить) 

 

Де прикрiплюються зовнiшнi 

мiжребернi м'язи? 

(До верхнього краю ребра, що 

нижче лежить) 

 

Яка функцiя зовнiшнiх 

мiжреберних м'язiв? 

(Пiдiймають ребра (вдих)) 

 

Який напрямок волокон 

зовнiшнiх мiжреберних м'язiв? 

(Зверху вниз i ззаду  наперед) 

 

Де знаходяться зовнiшнi 

мiжребернi м'язи? 

(Займають мiжребернi промiжки 

вiд горбкiв ребер до ребрових 

хрящiв) 

 

Де знаходяться внутрiшнi 

мiжребернi м'язи? 

(Займають мiжребернi промiжки 

вiд краю груднини до кутiв 

ребер) 

 

Де знаходиться зовнiшня 

мiжреберна перетинка? 

(У переднiй частинi кожного 

мiжреберного промiжка) 

 

Де знаходиться внутрiшня 

мiжреберна перетинка? 

(У задньому вiддiлi кожного 

мiжреберного промiжка) 

 

Звiдки починаються внутрiшнi 

мiжребернi м'язи? 

(Вiд верхнього краю ребра, що 

лежить нижче) 

 

Де прикрiплюються внутрiшнi 

мiжребернi м'язи? 

(До нижнього краю ребра, що 

лежить вище) 

 

Яка функцiя внутрiшнiх 

мiжреберних м'язiв? 

(Опускають ребра (видих)) 

 

Який напрямок волокон 

внутрiшнiх мiжреберних м'язiв? 

(Знизу вгору i спереду назад) 

 

Де розміщенi пiдребровi м'язи? 

(На внутрiшнiй поверхнi Х–ХII 

ребер у дiлянцi їх кутiв 

(перекидаються через 1–2 

ребра)) 

 

Яка функцiя пiдребрових м'язiв? 

(Опускають ребра (видих)) 

 

Яка функцiя поперечного м'яза 

грудної клiтки? 

(Опускає ребра (видих)) 

 

Де розміщенi м'язи-пiдiймачi 

ребер? 

(На рiвнi вiд поперечних 

вiдросткiв грудних хребцiв до 

кутiв найближчих ребер) 

 

Якi є  фасцiї грудної клiтки? 

(Поверхнева, грудна, ключично-

грудна фасцiя, фасцiя грудної 

клiтки та внутрiшньогрудна 

фасцiя) 
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Яка фасцiя покриває великий 

грудний м'яз? 

(Грудна фасцiя) 

 

Який м'яз покриває ключично-

грудна фасцiя? 

(Малий грудний м'яз) 

 

Яка фасцiя вистеляє зсередини  

грудну клiтку i ззовнi вкриває 

плевру? 

(Внутрiшньогрудна фасцiя) 

 

Яка фасцiя покриває ззовнi 

мiжребернi м'язи та ребра? 

(Фасцiя грудної клiтки) 

 

Який м'яз закриває нижню 

апертуру грудної клiтки? 

(Дiафрагмовий м'яз (дiафрагма)) 

 

Звiдки починається поперекова 

частина дiафрагми? 

(Вiд передньої поверхнi 

поперекових хребцiв правою i 

лiвою нiжками) 

 

Звiдки починається реброва 

частина дiафрагми? 

(Вiд внутрiшньої поверхнi VI–ХII 

ребер) 

 

Звiдки починається груднинна 

частина дiафрагми? 

(Вiд задньої поверхнi тiла 

груднини i мечоподiбного 

вiдростка) 

 

Якi частини має дiафрагма? 

(Поперекову, реброву та 

груднинну частини) 

 

В який анатомiчний утвiр 
продовжуються м'язовi волокна 
поперекової, ребрової та 
груднинної частин дiафрагми в 
дiлянцi її купола? 

(Сухожилковий центр) 
 
Яка нiжка дiафрагми починається 
вiд передньої поверхнi тiл II–IV 
поперекових хребцiв? 

(Права) 
 
Лiва нiжка дiафрагми 
починається вiд: 

(Передньої поверхнi тiл I–III 
поперекових хребцiв) 

 
Який анатомiчний утвiр 
обмежовують права та лiва 
нiжки дiафрагми i серединна 
дугоподiбна зв'язка? 

(Аортальний розтвiр) 

 

Аортальний та стравохiдний 

розтвори дiафрагми знаходяться: 

(В поперековiй частинi) 

 

Чим обмежений стравохiдний 

отвiр дiафрагми? 

(М'язовими пучками правої та 

лiвої нiжок дiафрагми) 

 

В якiй частинi дiафрагми 

знаходиться отвiр порожнистої 

вени? 

(У сухожилковому центрi 

дiафрагми) 

 

Як називаються тi мiсця 

дiафрагми, де вiдсутнi м'язовi 

волокна? 

(«Слабкi» мiсця дiафрагми) 
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«Слабкi» мiсця дiафрагми – це: 

(Попереково-ребровi та 

груднино-ребровi трикутники) 

 

У поперековiй частинi дiафрагми 

є такi зв'язки: 

(Серединна, медiальнi та 

латеральнi дугоподiбнi зв'язки) 

 

Через аортальний розтвiр 

дiафрагми проходять: 

(Аорта i грудна лiмфатична 

протока) 

 

Через стравохiдний розтвiр 

дiафрагми проходять: 

(Стравохiд i блукаючi нерви) 

 

Через отвiр порожнистої вени 

дiафрагми проходить: 

(Нижня порожниста вена) 

 

Яка зв'язка дiафрагми обмежовує 

аортальний розтвiр ізсередини? 

(Серединна дугоподiбна зв'язка) 

 

Серединна дугоподiбна зв'язка 

дiафрагми обмежовує: 

(Аортальний розтвiр) 

 

При скороченнi дiафрагми 

вiдбувається: 

(Сухожилковий центр 

опускається вниз, купол стає 

плоским, об'єм грудної 

порожнини збiльшується (вдих)) 

 

Чим покрита дiафрагма зверху? 

(Внутрiшньогрудною фасцiєю та 

плеврою) 

 

 

Чим покрита дiафрагма знизу? 

(Внутрiшньочеревною фасцiєю та 

очеревиною) 

 

На якi групи  подiляються м'язи 

живота? 

(Переднi, бiчнi та заднi) 

 

Якi м'язи живота належать до 

м'язiв передньої групи? 

(Прямий та пiрамiдний м'язи) 

 

Який м'яз живота належить до 

задньої групи? 

(Квадратний м'яз попереку) 

 

Якi м'язи живота належать до 

м'язiв бiчної групи? 

(Зовнiшнiй та внутрiшнiй косi 

м'язи живота i поперечний м'яз 

живота) 

 

Що утворює потовщений нижнiй 

край апоневроза зовнiшнього 

косого м'яза живота, який 

натягнутий мiж верхньою 

передньою клубовою остю та 

лобковим горбком? 

(Пахвинну зв'язку) 

 

Похiдним апоневроза якого м'яза 

живота є пахвинна зв'язка? 

(Зовнiшнього косого м'яза 

живота) 

 

На якi нiжки подiляється 

пахвинна зв'язка у мiсцi 

прикрiплення її до лобкової 

кiстки? 

(Присередню та бiчну) 
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Куди прикрiплюється присередня 

нiжка пахвинної (пупартової) 

зв'язки? 

(До лобкового симфiзу) 

 

Куди прикрiплюється бiчна нiжка 

пахвинної (пупартової) зв'язки? 

(До лобкового горбка) 

 

Яка функцiя зовнiшнього косого 

м'яза живота при однобічному 

скороченнi? 

(Повертає тулуб у протилежний 

бік) 

 

Яка функцiя зовнiшнiх косих 

м'язiв живота при двобічному 

скороченнi? 

(Згинають тулуб) 

 

Який хiд м'язових волокон 

зовнiшнього косого м'яза 

живота? 

(Косо ззаду наперед, мають 

однаковий хiд волокон із 

пучками зовнiшнiх мiжреберних 

м'язiв) 

 

Який хiд м'язових волокон 

внутрiшнього косого м'яза 

живота? 

(Косо знизу вгору i ззаду наперед, 

мають однаковий напрямок із 

пучками внутрiшнiх 

мiжребрових м'язiв) 

 

В яку анатомiчну структуру 

переходять у присередньому 

напрямку м'язовi пучки 

внутрiшнього косого м'яза 

живота? 

(В апоневроз внутрiшнього 

косого м'яза живота) 

 

Частиною якого м'яза є м'яз-

пiдiймач яєчка? 

(Внутрiшнього косого м'яза 

живота) 
 
В яку анатомiчну структуру 
переходять у присередньому 
напрямку м'язовi пучки 
зовнiшнього косого м'яза 
живота? 

(В апоневроз зовнiшнього косого 
м'яза живота) 

 
Яка функцiя внутрiшнього косого 
м'яза живота при двобічному 
скороченнi? 

(Згинають хребтовий стовп) 
 
Яка функцiя внутрiшнього косого 
м'яза живота при однобічному 
скороченнi? 

(Повертає тулуб у свій бік) 

 

Яка функцiя зовнiшнього та 

внутрiшнього косих м'язiв 

живота при зафiксованiй груднiй 

клiтцi? 

(Пiдiймають таз) 

 

На якi пластинки подiляється 

апоневроз внутрiшнього косого 

м'яза живота вище від пупка? 

(Передню та задню) 

 

Який хiд м'язових волокон 

поперечного м'яза живота? 

(Поперечно ззаду наперед, мають 

однаковий хiд волокон із 

пучками поперечного  м'яза 

грудної клiтки) 
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Який м'яз найглибший із бiчних 

м'язiв живота? 

(Поперечний м'яз живота) 

 

Яка функцiя поперечного м'яза 

живота? 

(Опускає ребра, стискає грудну 

клiтку) 

 

В яку анатомiчну структуру 

переходять у присередньому 

напрямку м'язовi волокна 

поперечного м'яза живота? 

(В апоневроз поперечного м'яза 

живота) 

 

Як називається мiсце переходу 

м'язових волокон поперечного 

м'яза живота в його апоневроз? 

(Пiвмiсяцева лiнiя) 

 
Яким анатомiчним утвором 
вiддiлений прямий м'яз живота 
вiд однойменного м'яза 
протилежного боку? 

(Бiлою лiнiєю) 
 
Яка функцiя прямого м'яза 
живота, якщо таз фiксований? 

(Згинає тулуб) 
 
Яка функцiя прямого м'яза 
живота, якщо тулуб фiксований? 

(Пiдiймає таз) 
 
На якому м'язi живота є 
поперечнi сухожилковi 
передiлки? 

(На прямому м'язi живота) 
 
Скiльки сухожилкових передiлок 
має прямий м'яз живота? 

(3–4) 

Де топографiчно розміщений 

пiрамiдний м'яз? 

(Спереду вiд нижньої частини 

прямого м'яза живота (вiд 

лобкової кiстки до бiлої лiнiї 

живота)) 

 

Де топографiчно розміщений 

квадратний м'яз попереку? 

(На заднiй стiнцi живота мiж 

клубовим гребенем, XII ребром i 

поперечними вiдростками 

поперекових хребцiв) 

 

Яка функцiя квадратного м'яза 

попереку? 

(Пiдтримує тiло у вертикальному 

положеннi, нахиляє тулуб у свiй 

бiк (при однобічному 

скороченнi)) 

 

Якi є фасцiї живота? 

(Поверхнева, власна та 

внутрiшньочеревна) 

 

Що вкриває внутрiшньочеревна 

фасцiя живота? 

(Вистеляє стiнки порожнини 

живота) 

 

Як називається фасцiя, яка 

покриває всi м'язи живота? 

(Власна фасцiя живота) 

 

Частиною якої фасцiї є поперечна 

фасцiя живота? 

(Внутрiшньочеревної фасцiї, яка 

покриває внутрiшню поверхню 

поперечного м'яза живота) 

 

Як називається мiсце зрощення 

апоневрозiв правих i лiвих 
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зовнiшнiх та внутрiшнiх косих i 

поперечних м'язiв живота по 

серединнiй лiнiї? 

(Бiла лiнiя живота) 

 

Мiж якими анатомiчними 

утворами натягнута бiла лiнiя 

живота? 

(Мiж мечоподiбним вiдростком 

груднини та лобковим 

симфiзом) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться майже посерединi 

бiлої лiнiї живота? 

(Пупкове кiльце) 

 

Якi стiнки має пiхва прямого 

м'яза живота? 

(Передню та задню) 

 

Апоневрози яких м'язiв беруть 

участь в утвореннi задньої 

стiнки пiхви прямого м'яза 

живота вище від пупка? 

(Задня пластинка апоневроза 

внутрiшнього косого м'яза 

живота та апоневроз 

поперечного м'яза живота) 

 

Апоневрози яких м'язiв беруть 

участь в утвореннi передньої 

стiнки пiхви прямого м'яза 

живота вище пупка? 

(Передня пластинка апоневроза 

внутрiшнього косого м'яза 

живота та апоневроз 

зовнiшнього косого м'яза 

живота) 

 

Чим утворена передня стiнка 

пiхви прямого м'яза живота 

нижче від пупка? 

(Апоневрозами зовнiшнього i 

внутрiшнього косих м'язiв 

живота та апоневрозом 

поперечного м'яза живота) 

 

Як називається мiсце на заднiй 

пластинцi пiхви прямого м'яза 

живота, де апоневрози всiх 

широких м'язiв закiнчуються i 

переходять на передню 

пластинку? 

(Дугоподiбна лiнiя) 

 

Чим утворена задня стiнка пiхви 

прямого м'яза живота нижче від 

пупка? 

(Поперечною фасцiєю) 

 

Який анатомiчний утвiр 

проходить через пахвинний 

канал у чоловiкiв? 

(Сiм'яний канатик) 

 

Який анатомiчний утвiр 

проходить через пахвинний 

канал у жiнок? 

(Кругла зв'язка) 

 

Чим утворена передня стiнка 

пахвинного канала? 

(Апоневрозом зовнiшнього 

косого м'яза живота) 

 

Чим утворена задня стiнка 

пахвинного канала? 

(Поперечною фасцією) 

 

Чим утворена верхня стiнка 

пахвинного канала? 
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(Нижнiми вiльними краями 

внутрiшнього косого та 

поперечного м'язiв живота) 

 

Чим утворена нижня стiнка 

пахвинного каналу? 

(Пахвинною зв'язкою) 

 

Чим укрiплюється задня стiнка 

пахвинного канала? 

(Пахвинним серпом (зв'язкою 

Генле)) 

 

Яку назву має пахвинна зв'язка? 

(Пупартова) 

 

Яку назву має пахвинний серп? 

(Генле) 

 

Яку назву має повернена зв'язка? 

(Колези) 

 

Яку назву має мiж’ямкова 

зв'язка? 

(Гессельбаха) 

 

Яку назву має дугоподiбна лiнiя? 

(Дугласова) 

 

Яку назву має пiвмiсяцева лiнiя? 

(Спiгелiєва) 

 

Чим утворений пахвинний серп 

(зв'язка Генле)? 

(Сухожилковими пучками 

поперечного м'яза живота) 

 

Що укрiплює пахвинний серп 

(зв'язка Генле)? 

(Задню стiнку пахвинного 

канала) 

 

Дугоподiбна лiнiя (дугласова 

лiнiя) – це: 

(Мiсце на заднiй пластинцi пiхви 

прямого м'яза живота, де 

апоневрози всiх широких м'язiв 

закiнчуються i переходять на 

передню пластинку) 

 

Пiвмiсяцева лiнiя – це: 

(Мiсце переходу м'язових 

волокон поперечного м'яза 

живота в його апоневроз) 

 

Бiла лiнiя живота – це: 

(мiсце зрощення апоневрозiв 

правих i лiвих зовнiшнiх та 

внутрiшнiх косих i поперечних 

м'язiв живота по серединнiй 

лiнiї) 

 

Чим утворене поверхневе 

пахвинне кiльце? 

(Розщепленням апоневрозу 

зовнiшнього косого м'яза живота 

на двi нiжки – медiальну i 

латеральну) 

 

Чим укрiплюється поверхневе 

пахвинне кiльце медiально i 

ззаду? 

(Поверненою зв'язкою (зв'язкою 

Колези)) 

 

Чим укрiплюється поверхневе 

пахвинне кiльце вгорi i 

латерально? 

(Мiжнiжковими волокнами) 

 

Чим утворена повернена зв'язка 

(зв'язка Колези)? 
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(Сухожилковими пучками 

зовнiшнього косого м'яза 

живота) 

 

Що укрiплює повернена зв'язка 

(зв'язка Колези)? 

(Поверхневе пахвинне кiльце) 

 

Що укрiплюють мiжнiжковi 

волокна? 

(Поверхневе пахвинне кiльце) 

 

Що укрiплює мiж’ямкова зв'язка? 

(Глибоке пахвинне кiльце і задню 

стiнку пахвинного канала) 

 

Яке кiльце пахвинного каналу 

знаходиться на заднiй стiнцi 

пахвинного каналу в поперечнiй 

фасцiї живота на рiвнi бiчної 

пахвинної ямки? 

(Глибоке пахвинне кiльце) 

 

Де розмiщується мiж’ямкова 

зв'язка пахвинного каналу? 

(На заднiй стiнцi пахвинного 

канала мiж бiчною та 

присередньою пахвинними 

ямками) 

 

Де проектується поверхневе 

пахвинне кiльце на внутрiшнiй 

поверхнi передньої черевної 

стiнки? 

(На медiальну пахвинну ямку) 

 

Де проектується глибоке 

пахвинне кiльце на внутрiшнiй 

поверхнi передньої черевної 

стiнки? 

(На латеральну пахвинну ямку) 

 

Чим обмежене поверхневе 

пахвинне кiльце зверху? 

(Присередньою нiжкою 

пахвинної зв'язки) 

 

Чим обмежене поверхневе 

пахвинне кiльце знизу? 

(Бiчною нiжкою пахвинної 

зв'язки) 

 

Чим утворенi мiжнiжковi 

волокна? 

(Фасцiєю зовнiшнього косого 

м'яза живота) 

 

Назвiть слабкi мiсця передньої 

черевної стiнки: 

(Пахвинний канал, бiла лiнiя 

живота, пупкове кiльце, 

пiвмiсяцева лiнiя) 

 

Назвiть слабке мiсце передньої 

черевної стiнки для виникнення 

косих пахвинних кил (гриж): 

(Латеральна пахвинна ямка) 

 

Назвiть слабке мiсце передньої 

черевної стiнки для виникнення 

прямих пахвинних кил (гриж): 

(Медiальна пахвинна ямка) 

 

Назвiть слабке мiсце передньої 

черевної стiнки для виникнення 

пупкових кил (гриж): 

(Пупкове кiльце) 

 

Назвiть слабке мiсце передньої 

черевної стiнки для виникнення 

кил (гриж) бiлої лiнiї живота: 

(Бiла лiнiя живота вище пупка) 
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Бiла лiнiя живота на рівні пупка 

має таку характеристику: 

(Найширша (3–5см), розміщена у 

фронтальнiй площинi) 

 

Бiла лiнiя живота вище пупка має 

таку характеристику: 

(Широка (1–2 см), розміщена у 

фронтальнiй площинi) 

 

Бiла лiнiя живота нижче пупка 

має таку характеристику: 

(Звужена (0,5 см), розміщена у 

сагiтальнiй площинi) 

 

Пупкове кiльце ззовнi вкрито: 

(Шкiрою i поверхневою фасцiєю) 

 

Пупкове кiльце зсередини 

вкрито: 

(Внутрiшньочеревною фасцiєю i 

очеревиною) 

 

На якi групи подiляються м'язи 

голови? 

(М'язи лиця та жувальнi м'язи) 

 

Якi м'язи належать до м'язiв 

склепiння черепа? 

(Надчерепний та м'яз гордiїв, 

переднiй, заднiй та верхнiй 

вушнi м'язи) 

 

Якi частини має надчерепний 

м'яз? 

(Потилично-лобовий та скронево-

тiм'яний м'язи) 

 

Яка функцiя лобового черевця 

потилично-лобового м'яза? 

(Наморщує шкiру лоба, пiдiймає 

брови вгору) 

Яка функцiя потиличного черевця 

потилично-лобового м'яза? 

(Тягне шкiру голови назад) 

 

Яка функцiя м'яза гордiїв? 

(Утворює поперечнi складки мiж 

бровами) 

 

Назвiть м'язи, що розміщенi 

навколо очної щiлини i носа: 

(Коловий м'яз ока, м'яз-

зморщувач брови, носовий м'яз) 

 

Яка функцiя м'яза-зморщувача 

брови? 

(Зводить брови, утворюючи мiж 

ними вертикальнi складки) 

 

З яких частин складається 

коловий м'яз ока? 

(Повiкової, очноямкової та 

глибокої частин) 

 

Яка повна функцiя колового м'яза 

ока? 

(Закриває повiки, зажмурює очi, 

опускає брови, розширює 

слізний мiшок, сприяючи 

вiдтоку сльози в носослізну 

протоку) 

 

Яка повна функцiя носового 

м'яза? 

(Стискає нiс, пiднiмає крила носа, 

розширюючи нiздрi) 

 

Назвiть м'язи, що розміщенi 

навколо ротової щiлини: 

(Коловий м'яз рота i щiчний м'яз) 

 

Яка повна функцiя колового м'яза 

рота? 
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(Стискає ротовий отвiр, висуває 

губи вперед, притискує губи до 

зубiв) 

 

Назвiть м'язи, що розміщенi над 

ротовою щiлиною: 

(М'яз-пiдiймач верхньої губи, 

м'яз-пiдiймач кута рота, великий 

i малий виличнi м'язи, м'яз 

смiху) 

 

Назвiть м'язи, що розміщенi 

нижче ротової щiлини: 

(М'яз-опускач кута рота, м'яз-

опускач нижньої губи та 

пiдборiдний м'яз) 

 

Яка повна функцiя пiдборiдного 

м'яза? 

(Пiднiмає шкiру пiдборiддя, 

утворюючи на нiй ямочки, 

висуває нижню губу вперед) 

 

Якi м'язи є головними м'язами 

смiху? 

(Великий виличний м'яз та 

непостiйний м'яз смiху) 

 

Яка функцiя щiчного м'яза? 

(Притискає щоки до зубiв, 

регулює вiдтiк слини в ротову 

порожнину, бере участь в актi 

жування) 

 

Якi особливостi притаманнi  

мiмiчним м'язам (м'язам лиця)? 

(Розвиваються на основi другої 

(пiд'язикової) вiсцеральної дуги, 

починаються на кiстках черепа i 

прикрiплюються до шкiри лиця, 

не мають фасцiй, групуються 

навколо природних отворiв) 

На якi групи подiляються  

жувальнi м'язи? 

(Поверхневi та глибокi) 

 

Якi жувальнi м'язи належать до 

поверхневих? 

(Скроневий та жувальний м'язи) 

 

Якi жувальнi м'язи вiдносяться до 

глибоких? 

(Латеральний та медiальний 

крилоподiбнi м'язи) 

 

Якi особливостi притаманнi 

жувальним м'язам? 

(Розвиваються на основi першої 

(нижньощелепної) вiсцеральної 

дуги, розмiщуються глибоко i 

прикрiплюються до нижньої 

щелепи, дiючи на скронево-

нижньощелепний суглоб) 

 

Яка функцiя скроневого м'яза? 

(Пiдiймає i тягне назад нижню 

щелепу) 

 

Яка функцiя жувального м'яза? 

(Пiдiймає i тягне вперед нижню 

щелепу) 

 

Яка функцiя бiчного 

крилоподiбного м'яза? 

(Змiщує нижню щелепу в 

протилежну сторону, при 

двобічному скороченнi – 

висуває нижню щелепу вперед) 

 

Яка функцiя медiального 

крилоподiбного м'яза? 

(Пiдiймає i тягне нижню щелепу 

вбiк, при двобічному скороченнi 
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– висуває нижню щелепу 

вперед) 

 

Якi є фасцiї голови? 

(Щiчно-глоткова, жувальна, 

привушна та скронева фасцiї) 

 

Якi анатомiчнi утвори покриває 

щiчно-глоткова фасцiя? 

(Щiчний м'яз та бiчну стiнку 

глотки) 

 

Якi анатомiчнi утвори покриває 

жувальна та привушна фасцiї, 

продовжуючись одна в одну? 

(Жувальний м'яз та привушну 

слинну залозу) 

 

На якi пластинки подiляється 

скронева фасцiя? 

(Поверхневу та глибоку) 

 

Де прикрiплюються поверхнева 

та глибока пластинки скроневої 

фасцiї? 

(До зовнiшньої та внутрiшньої 

поверхнi виличної дуги) 

 

Якi анатомiчнi утвори покриває 

скронева фасцiя? 

(Скроневий м'яз) 

 

Жирове тiло щоки (жирове тiло 

Бiша) розміщене: 

(Мiж щiчним i жувальним 

м'язами) 

 

На якi групи подiляються передні 

м'язи шиї? 

(Поверхневi, середні та глибокi) 

 

На якi групи подiляють середні 

м'язи шиї? 

(Надпiд'язиковi та пiдпiд'язиковi) 

 

Якi м'язи належать до 

поверхневих м'язiв шиї? 

(Пiдшкiрний м'яз шиї, груднино-

ключично-соскоподiбний м'яз) 

 

На якi групи подiляються глибокi 

м'язи шиї? 

(Драбинчастi,  передхребтовi та 

пiдпотиличнi) 

 

Якi м'язи належать до глибоких 

бiчних м'язiв шиї? 

(Переднiй, середнiй та заднiй 

драбинчастi м'язи) 

 

Якi м'язи належать до глибоких 

медiальних (передхребтових) 

м'язiв шиї? 

(Довгий м'яз шиї i довгий м'яз 

голови, переднiй прямий м'яз 

голови i бiчний прямий м'яз 

голови) 

 

Якi м'язи належать до 

надпiд'язикової групи? 

(Двочеревцевий, шило-

пiд'язиковий, щелепно-

пiд'язиковий та пiдборiдно-

пiд'язиковий м'язи) 

 

Якi м'язи належать до 

пiдпiд'язикової групи? 

(Груднино-пiд'язиковий, 

груднино-щитоподiбний, щито-

пiд'язиковий та лопатково-

пiд'язиковий м'язи) 
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Яка функцiя пiдшкiрного м'яза 

шиї? 

(Натягує шкiру шиї, запобiгаючи 

здавленню поверхневих вен, 

опускає кут рота) 

 

Звiдки починається груднино-

ключично-соскоподiбний м'яз? 

(Двома нiжками від ручки 

груднини та груднинного кiнця 

ключицi) 

 

Де прикрiплюється груднино-

ключично-соскоподiбний м'яз? 

(До соскоподiбного вiдростка 

скроневої кiстки та до верхньої 

каркової лiнiї) 

 

Яка функцiя груднино-ключично-

соскоподiбного м'яза при 

однобічному скороченнi? 

(Нахиляє голову у свій бік із 

поворотом обличчя в 

протилежний бік) 

 

Яка функцiя груднино-ключично-

соскоподiбного м'яза при 

двобічному скороченнi? 

(Пiдiймає голову та утримує її у 

вертикальному положеннi) 

 

Як називається анатомiчний 

утвiр, який знаходиться над 

ключицею мiж присередньою i 

бiчною нiжками груднино-

ключично-соскоподiбного м'яза? 

(Мала надключична ямка) 

 

Куди прикрiплюється промiжний 

сухожилок двочеревцевого 

м'яза? 

(До пiд'язикової кiстки) 

Яка функцiя двочеревцевого м'яза 

при знаходженнi його точки 

фiксацiї на скроневiй кiстцi? 

(Тягне пiд'язикову кiстку назад та 

вгору) 

 

Яка функцiя двочеревцевого м'яза 

при фiксацiї пiд'язикової кiстки? 

(Опускає нижню щелепу) 

 

Де розміщений шило-

пiд'язиковий м'яз? 

(Мiж шилоподiбним вiдростком 

скроневої кiстки i тiлом 

пiд'язикової кiстки) 

 

Яка функцiя шилопiд'язикового 

м'яза? 

(Тягне пiд'язикову кiстку вгору i 

назад) 

 

Якi м'язи шиї утворюють 

сухожилковий шов та м'язову 

основу дiафрагми рота? 

(Щелепно-пiд'язиковi) 

 

Що утворюють медiальнi краї 

правого i лiвого щелепно-

пiд'язикових м'язiв, зростаючись 

мiж собою? 

(Сухожилковий шов) 

 

Якi м'язи прилягають зверху до 

щелепно-пiд'язикового м'яза (зi 

сторони ротової порожнини)? 

(Пiдборiдно-пiд'язиковий м'яз) 

 

Якi м'язи прилягають знизу до 

щелепно-пiд'язикового м'яза? 

(Переднє черевце двочеревцевого 

м'яза) 
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Яка повна функцiя щелепно-

пiд'язикового м'яза? 

(Опускає нижню щелепу, фiксує i 

тiгне вгору пiд'язикову кiстку) 

 

Де розміщений пiдборiдно-

пiд'язиковий м'яз? 

(Мiж пiдборiдною остю нижньої 

щелепи i тiлом пiд'язикової 

кiстки) 

 

Яка повна функцiя пiдборiдно-

пiд'язикового м'яза? 

(Опускає нижню щелепу, фiксує i 

тiгне вгору пiд'язикову кiстку) 

 

Де розміщений груднино-

пiд'язиковий м'яз? 

(Мiж грудниною i тiлом 

пiд'язикової кiстки) 

 

Де розміщений  лопатково-

пiд'язиковий м'яз? 

(Мiж верхнiм краєм лопатки i 

тiлом пiд'язикової кiстки) 

 

Де розміщений груднино-

щитоподiбний м'яз? 

(Мiж грудниною i щитоподiбним 

хрящем гортанi) 

 

Де розміщений щито-

пiд'язиковий м'яз? 

(Мiж щитоподiбним хрящем 

гортанi i пiд'язиковою кiсткою) 

 

Яка функцiя підпiд'язикових 

м'язiв? 

(Тягнуть пiд'язикову кiстку i 

гортань вниз, фiксують 

пiд'язикову кiстку) 

 

Якi частини має двочеревцевий 

м'яз? 

(Переднє та заднє черевці) 

 

Якi частини має лопатково-

пiд'язиковий м'яз? 

(Нижнє та верхнє черевця) 

 

Яка функцiя лопатково-

пiд'язикового м'яза? 

(Тягне пiд'язикову кiстку i 

гортань вниз, натягує 

передтрахейну пластинку 

шийної фасцiї, розширюючи 

просвiт вен шиї) 

 

Яка повна функцiя драбинчастих 

м'язiв? 

(Згинають i нахиляють шийний 

вiддiл хребтового стовпа, 

пiдiймають I–II ребра) 

 

Якi розрiзняють драбинчастi 

м'язи? 

(Переднiй, середнiй та заднiй) 

 

Яка повна функцiя 

передхребтових м'язiв? 

(Згинають i нахиляють в боки 

шийну частину хребтового 

стовпа) 

 

Якi м'язи належать до 

пiдпотиличної групи? 

(Великий заднiй  прямий м'яз 

голови, малий заднiй прямий 

м'яз голови, нижнiй косий м'яз 

голови, верхнiй косий м'яз 

голови) 

 

На якi суглоби дiють м'язи 

пiдпотиличної групи? 
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(На атланто-потиличнi  та 

атланто-осьовi суглоби) 

 

Яка повна функцiя 

пiдпотиличних м'язiв? 

(Повертають i нахиляють голову 

назад) 

 

Якi є простори мiж фасцiями шиї 

за мiжнародною анатомiчною 

номенклатурою? 

(Надгруднинний, 

передвiсцеральний та 

позавiсцеральний простори) 

 

Продовженням якого простору 

шиї є бічнi заглибини (слiпi 

мiшки Грубера), якi знаходяться 

позаду початку груднино-

ключично-соскоподiбних м'язiв? 

(Надгрудинного  простору) 

 

Чим обмежений 

передвiсцеральний простiр за 

мiжнародною анатомiчною 

номенклатурою? 

(Передтрахейною пластинкою 

шийної фасцiї  та трахеєю) 

 

Як називається простiр  шиї, який 

знаходиться мiж задньою 

стiнкою глотки  та 

передхребтовою пластинкою 

шийної фасцiї за мiжнародною 

анатомiчною номенклатурою? 

(Позавiсцеральний простiр) 

 

Який із просторiв шиї переходить 

в заднє середостiння? 

(Позавiсцеральний простiр) 

 

Чим обмежений, за В. М. Шев-

куненком, надгруднинний 

мiжапоневротичний простiр? 

(Поверхневим та глибоким 

листками власної фасцiї шиї) 

 

Який простiр шиї, за В. М. Шев-

куненком, знаходиться мiж 

вiсцеральним  та парiєтальним 

листками внутрiшньошийної 

фасцiї? 

(Передвiсцеральний (або 

передтрахейний) простiр) 

 

Мiж якими фасцiями, за 

В. М. Шевкуненком, знахо-

диться позавiсцеральний (або 

заглотковий) простiр? 

(Мiж внутрiшньошийною та 

передхребтовою фасцiями) 

 

Якi розрiзняють парнi дiлянки 

шиї? 

(Груднино-ключично-

соскоподiбну дiлянку, 

медіальний та  латеральний 

трикутники шиї) 

 

Чим обмежений медіальний 

трикутник шиї зверху? 

(Краєм нижньої щелепи) 

 

Чим обмежений медіальний 

трикутник шиї спереду? 

(Середньою лiнiєю шиї) 

 

Чим обмежений медіальний 

трикутник шиї ззаду? 

(Переднiм краєм груднино-

ключично-соскоподiбного м'яза) 
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Якi трикутники знаходяться в 

межах медіального трикутника 

шиї? 

(Сонний, лопатково-трахейний, 

пiднижньощелепний та язиковий 

трикутники) 

 

Назвiть непарний  трикутник шиї: 

(Пiдборiдний) 

 

Чим обмежений сонний 

трикутник ззаду? 

(Переднiм краєм груднино-

ключично-соскоподiбного м'яза) 

 

Чим обмежений сонний 

трикутник знизу? 

(Верхнiм черевцем лопатково-

пiд'язикового м'яза) 

 

Чим обмежений сонний 

трикутник зверху? 

(Заднiм черевцем двочеревцевого 

м'яза) 

 

Чим обмежений лопатково-

трахейний трикутник ззаду? 

(Переднiм краєм груднино-

ключично-соскоподiбного м'яза 

та верхнiм черевцем лопатково-

пiд'язикового м'яза) 

 

Чим обмежений лопатково-

трахейний трикутник спереду? 

(Середньою лiнiєю шиї) 

 

Чим обмежений 

пiднижньощелепний трикутник 

знизу? 

(Переднiм та заднiм черевцями 

двочеревцевого м'яза) 

 

Який трикутник шиї обмежений 

зверху краєм нижньої щелепи? 

(Пiднижньощелепний) 

 

У межах якого трикутника шиї 

знаходиться язиковий трикутник 

Пирогова? 

(Пiднижньощелепного) 

 

Чим обмежений язиковий 

трикутник Пирогова зверху? 

(Пiд'язиковим нервом) 

 

Чим обмежений язиковий 

трикутник Пирогова спереду? 

(Заднiм краєм щелепно-

пiд'язикового м'яза) 

 

Який м'яз утворює дно язикового 

трикутника Пирогова? 

(Пiд'язиково-язиковий м'яз) 

 

Чим обмежений язиковий 

трикутник Пирогова ззаду? 

(Заднiм черевцем двочеревцевого 

м'яза) 

 

В якому трикутнику шиї 

перев'язують язикову артерiю 

при пошкодженнi язика? 

(В язиковому трикутнику 

Пирогова) 

 

Який трикутник шиї знаходиться 

мiж переднiми черевцями 

правого та лiвого двочеревцевих 

м'язiв та пiд'язиковою кiсткою? 

(Пiдборiдний трикутник) 

 

Якi трикутники знаходяться в 

межах латерального трикутника 

шиї? 
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(Лопатково-ключичний та 

лопатково-трапецiєподiбний 

трикутники) 

 

Чим обмежений лопатково-

ключичний трикутник знизу? 

(Ключицею) 

 

Чим обмежений лопатково-

ключичний трикутник зверху? 

(Нижнiм черевцем лопатково-

пiд'язикового м'яза) 

 

Чим обмежений лопатково-

ключичний трикутник спереду? 

(Заднiм краєм груднино-

ключично-соскоподiбного м'яза) 

 

Чим обмежений лопатково-

трапецiєподiбний трикутник 

спереду? 

(Заднiм краєм груднино-

ключично-соскоподiбного м'яза) 

 

Чим обмежений лопатково-

трапецiєподiбний трикутник 

ззаду? 

(Трапецiєподiбним м'язом) 

 

Чим обмежений лопатково-

трапецiєподiбний трикутник 

знизу? 

(Нижнiм черевцем лопатково-

пiд'язикового м'яза) 

 

Лопатково-ключичний трикутник 

має назву: 

(Велика надключична ямка) 

 

Чим обмежений латеральний 

трикутник  шиї спереду? 

(Заднiм краєм груднино-

ключично-соскоподiбного м'яза) 

 

Чим обмежений латеральний 

трикутник  шиї ззаду? 

(Переднiм краєм 

трапецiєподiбного м'яза) 

 

Чим обмежений латеральний 

трикутник  шиї знизу? 

(Ключицею) 

 

Якi розрiзняють промiжки на шиї 

мiж м'язами? 

(Мiждрабинчастий та 

переддрабинчастий) 

 

Якими м'язами обмежений 

мiждрабинчастий промiжок 

шиї? 

(Переднiм та середнiм 

драбинчастими м'язами) 

 

Де знаходиться 

переддрабинчастий промiжок? 

(Попереду вiд переднього 

драбинчастого м'яза) 

 

Чим обмежена  задня шийна 

дiлянка по боках? 

(Латеральними краями 

трапецiєподiбних м'язiв) 

 

Чим обмежена  задня шийна 

дiлянка вгорi? 

(Верхньою карковою лiнiєю) 

 

Чим обмежена  задня шийна 

дiлянка внизу? 

(Поперечною лiнiєю, що з'єднує 

два акромiони i проходить через 
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остистий вiдросток VII шийного 

хребця) 

 

Якi пластинки має шийна фасцiя 

за мiжнародною анатомiчною 

номенклатурою? 

(Поверхневу, передтрахейну та 

передхребтову) 

 

Назвiть фасцiї шиї за топографо-

анатомiчною класифiкацiєю 

В. М. Шевкуненка: 

(Поверхнева фасцiя шиї, 

поверхневий листок власної 

фасцiї шиї, глибокий листок 

власної фасцiї шиї, 

внутрiшньошийна та 

передхребтова фасцiї) 

 

Якi м'язи вкриває поверхнева 

пластинка шийної фасцiї за 

мiжнародною анатомiчною 

номенклатурою? 
(Груднино-ключично-
соскоподiбний i 
трапецiєподiбний м'язи) 

 
Для яких м'язiв утворює 
фасцiальнi пiхви передтрахейна 
пластинка шийної фасцiї за 
мiжнародною анатомiчною 
номенклатурою? 

(Лопатко-пiд'язикового, 
груднино-пiд'язикового, 
груднино-щитоподiбного та 
щитопiд'язикового м'язiв) 

 
Яка пластинка шийної фасцiї за 
мiжнародною анатомiчною 
номенклатурою зрослася з 
глибокими венами шиї i тому 
сприяє вiдтоку венозної кровi? 

(Передтрахейна) 

Що вкриває передхребтова 

пластинка шийної фасцiї за 

мiжнародною анатомiчною 

номенклатурою? 

(Передхребтовi та драбинчастi 

м'язи шиї) 

 

Яка фасцiя за В. М. Шевкуненком 

формує пiхву для пiдшкiрного 

м'яза шиї? 

(Поверхнева фасцiя шиї) 

 

Яка фасцiя шиї за 

В. М. Шевкуненком, утворює 

пiхву для груднино-ключично-

соскоподiбного та 

трапецiєподiбного м'яза? 

(Поверхневий листок власної 

фасцiї шиї) 

 

Для яких м'язiв шиї формує пiхву 

глибокий листок власної фасцiї 

шиї за В. М. Шевкуненком? 

(Для пiдпiд'язикової групи м'язiв) 

 

При скороченнi якого м'яза 

натягується глибокий листок 

власної фасцiї шиї за 

В. М. Шевкуненком i тим самим 

забезпечується вiдтiк кровi по 

венам шиї? 

(Лопатково-пiд'язикового м'яза) 

 

З яких листкiв складається 

внутрiшньошийна фасцiя за 

В. М. Шевкуненком? 

(Парiєтального та вiсцерального 

листкiв) 

 

Яка фасцiя за В. М. Шевкуненком 

формує сонну пiхву? 

(Внутрiшньошийна фасцiя) 
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Яка фасцiя за В. М. Шевкуненком 

вкриває органи шиї окремо? 

(Вiсцеральний листок 

внутрiшньошийної фасцiї) 

 

Яка фасцiя за В. М. Шевкуненком 

вкриває органи шиї разом? 

(Парiєтальний листок 

внутрiшньошийної фасцiї) 

 

Якi м'язи шиї вкриває 

передхребтова фасцiя за 

В. М. Шевкуненком? 

(Передхребтовi та драбинчастi 

м'язи) 

 

Якiй фасцiї шиї за 

В. М. Шевкуненком вiдповiдає 

поверхнева пластинка шийної 

фасцiї за мiжнародною 

анатомiчною номенклатурою? 

(Поверхневому листку власної 

фасцiї шиї) 

 

Якiй фасцiї шиї за 

В. М. Шевкуненком вiдповiдає 

передтрахейна пластинка 

шийної фасцiї за мiжнародною 

анатомiчною номенклатурою? 

(Глибокому листку власної фасцiї 

шиї) 

 

Якiй фасцiї шиї за 

В. М. Шевкуненком вiдповiдає 

передхребтова пластинка 

шийної фасцiї за мiжнародною 

анатомiчною номенклатурою? 

(Передхребтовiй фасцiї шиї) 

 

Якi фасцiї шиї за 

В. М. Шевкуненком не розгля-

даються мiжнародною анато-

мiчною номенклатурою? 

(Поверхнева фасцiя шиї i 

внутрiшньошийна фасцiя) 

 

Якi м'язи належать до м'язiв 

грудного пояса? 

(Дельтоподiбний, надостний, 

пiдостний, малий круглий, 

великий круглий i 

пiдлопатковий м'язи) 

 

З яких частин складається 

дельтоподiбний м'яз? 

(Ключичної, надплечової та 

остьової частин) 

 

Яка повна функцiя 

дельтоподiбного м'яза? 

(Вiдводить верхню кiнцiвку до 

горизонтального рiвня, переднi 

пучки згинають, заднi – 

розгинають плече) 

 

Яка функцiя надостного м'яза? 

(Вiдводить плече) 

 

Яка функцiя пiдостного м'яза? 

(Супiнує плече та вiдтягує 

капсулу плечового суглоба) 

 

Яка функцiя малого круглого 

м'яза? 

(Супiнує плече) 

 

Яка функцiя великого круглого 

м'яза? 

(Тягне плече назад, повертає його 

всередину i приводить плече) 

 

Яка функцiя пiдлопаткового 

м'яза? 
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(Пронує плече i приводить його 

до тулуба) 

 

На якi групи подiляють м'язи 

плеча? 

(На передню групу згиначiв та на 

задню групу розгиначiв) 

 

Якi м'язи вiдносять до передньої 

групи плеча? 

(Двоголовий м'яз плеча, 

дзьобоплечовий та плечовий 

м'язи) 

 

Якi м'язи вiдносять до задньої 

групи плеча? 

(Триголовий м'яз плеча та 

лiктьовий м'яз) 

 

Якi голівки має двоголовий м'яз 

плеча? 

(Коротку та довгу) 

 

Яка функцiя двоголового м'яза 

плеча? 

(Згинає плече та передплiччя, 

супiнує передплiччя) 

 

Через порожнину плечового 

суглоба проходить: 

(Сухожилок довгої голівки 

двоголового м'яза плеча) 

 

Яка функцiя дзьобоплечового 

м'яза? 

(Згинає плече та приводить його 

до тулуба) 

 

Яка функцiя плечового м'яза? 

(Згинає передплiччя) 

 

Якi м'язи згинають плече? 

(Двоголовий м'яз плеча та 

дзьобоплечовий м'яз) 

 

Якi м'язи розгинають плече? 

(Триголовий м'яз плеча та 

лiктьовий м'яз) 

 

Якi голівки має триголовий м'яз 

плеча? 

(Довгу, присередню та бiчну 

голівки) 

 

Звiдки починається довга голівка 

триголового м'яза плеча? 

(Вiд пiдсуглобового горбка 

лопатки) 

 

Звiдки починається бiчна голівка 

триголового м'яза плеча? 

(Вiд задньої поверхнi плечової 

кiстки над борозною 

променевого нерва) 

 

Звiдки починається присередня 

голівка триголового м'яза плеча? 

(Вiд задньої поверхнi плечової 

кiстки нижче борозни 

променевого нерва) 

 

Куди прикрiплюється триголовий 

м'яз плеча? 

(До лiктьового вiдростка 

лiктьової кiстки) 

 

Яка функцiя триголового м'яза 

плеча? 

(Розгинає передплiччя, довга 

голівка – розгинає i приводить 

плече) 

 

Яка функцiя лiктьового м'яза? 
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(Бере участь у розгинаннi 

передплiччя) 

 

На якi групи подiляються м'язи 

передплiччя? 

(На передню групу (згиначi та 

пронатори) i на задню групу 

(розгиначi та супiнатори)) 

 

У скiльки шарiв розміщенi м'язи 

передньої групи передплiччя? 

(У 4 шари) 

 

Якi м'язи належать до першого 

шару передньої групи м'язiв 

передплiччя? 

(Круглий м'яз-привертач, 

променевий м'яз-згинач 

зап'ястка, довгий долонний м'яз, 

лiктьовий м'яз-згинач зап'ястка) 

 

Якi м'язи належать до другого 

шару передньої групи м'язiв 

передплiччя? 

(Поверхневий м'яз-згинач 

пальцiв) 

 

Якi м'язи належать до третього 

шару передньої групи м'язiв 

передплiччя? 

(Довгий м'яз-згинач великого 

пальця кистi та глибокий м'яз-

згинач пальцiв) 

 

Якi м'язи належать до четвертого 

шару передньої групи м'язiв 

передплiччя? 

(Квадратний м'яз-привертач) 

 

Назвiть спiльний початок м'язiв-

згиначiв передньої групи 

передплiччя: 

(Присереднiй надвиросток 

плечової кiстки, мiжкiсткова 

перетинка i фасцiя передплiччя) 

 

Яка функцiя круглого м'яза-

привертача? 

(Пронує i згинає передплiччя) 

 

Яка функцiя променевого м'яза-

згинача зап'ястка? 

(Згинає i вiдводить кисть) 

 

Яка функцiя довгого долонного 

м'яза? 

(Натягує долонний апоневроз) 

 

Яка функцiя лiктьового м'яза-

згинача зап'ястка? 

(Згинає i приводить кисть) 

 

Яка функцiя поверхневого м'яза-

згинача пальцiв? 

(Згинає середнi фаланги II–V 

пальцiв, бере участь у згинаннi 

кистi) 

 

Сухожилки якого м'яза 

розщеплюються на двi нiжки, 

що прикрiплюються до основ 

середнiх фаланг II–V пальцiв 

кистi? 

(Поверхневого м'яза-згинача 

пальцiв кистi) 

 

Сухожилки якого м'яза 

проникають мiж сухожилковими 

нiжками поверхневого м'яза-

згинача пальцiв кистi i 

прикрiплюються до основ 

дистальних фаланг II–V 

пальцiв? 
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(Глибокого м'яза-згинача пальцiв 

кистi) 

 

Яка функцiя глибокого м'яза-

згинача пальцiв кистi? 

(Згинає кiнцевi фаланги II–V 

пальцiв, бере участь у згинаннi 

кистi) 

 

Яка функцiя довгого м'яза-

згинача великого пальця кистi? 

(Згинає кiнцеву фалангу великого 

пальця кистi, бере участь у 

згинаннi кистi) 

 

Яке топографiчне розміщення 

квадратного м'яза-привертача? 

(Лежить глибоко на мiжкiстковiй 

перетинцi в дистальному вiддiлi 

передплiччя мiж лiктьовою та 

променевою кiстками) 

 

Яка функцiя квадратного м'яза-

привертача? 

(Пронує передплiччя) 

 

У скiльки шарiв розміщенi м'язи 

задньої групи передплiччя? 

(У 2 шари – поверхневий та 

глибокий) 

 

Якi м'язи належать до 

поверхневого шару задньої 

групи м'язiв передплiччя? 

(Плечопроменевий м'яз, довгий 

променевий м'яз-розгинач 

зап'ястка, короткий променевий 

м'яз-розгинач зап'ястка, м'яз-

розгинач пальцiв, м'яз-розгинач 

мiзинця, лiктьовий м'яз-розгинач 

зап'ястка) 

 

Звiдки починаються всi м'язи 

задньої групи передплiччя? 

(Вiд бiчного надвиростка 

плечової кiстки, заднiх 

поверхонь лiктьової та 

променевої кiсток, мiжкiсткової 

перетинки i фасцiї передплiччя) 

 

Яка функцiя плечопроменевого 

м'яза? 

(Згинає передплiччя, супiнує i 

пронує його, встановлюючи 

передплiччя в середнє 

положення мiж супiнацiєю i 

пронацiєю) 

 

Яка функцiя довгого променевого 

м'яза-розгинача зап'ястка? 

(Розгинає i вiдводить кисть) 

 

Яка функцiя короткого 

променевого м'яза-розгинача 

зап'ястка? 

(Розгинає i вiдводить кисть) 

 

Якi м'язи належать до глибокого 

шару задньої групи м'язiв 

передплiччя? 

(М'яз-вiдвертач, довгий вiдвiдний 

м'яз великого пальця кистi, 

короткий м'яз-розгинач великого 

пальця кистi, довгий м'яз-

розгинач великого пальця кистi, 

м'яз-розгинач вказiвного пальця) 

 

Куди прикрiплюється лiктьовий 

м'яз-розгинач зап'ястка? 

(До основи V п'ясткової кiстки) 

 

Яка функцiя лiктьового м'яза-

розгинача зап'ястка? 

(Розгинає i приводить кисть) 
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Яке топографiчне розміщення  

м'яза-вiдвертача? 

(Розміщений глибоко на 

мiжкiстковiй перетинцi в 

проксимальному вiддiлi 

передплiччя мiж латеральним 

надвиростком плечової кiстки та 

верхньою третиною променевої 

кiстки) 

 

На якi групи подiляються м'язи 

кистi? 

(На м'язи пiдвищення великого 

пальця thenar, м'язи пiдвищення 

мiзинця hypothenar та середню 

групу м'язiв) 

 

Якi м'язи належать до групи 

thenar? 

(Короткий вiдвiдний м'яз 

великого пальця, протиставний 

м'яз великого пальця, короткий 

м'яз-згинач великого пальця, 

привiдний м'яз великого пальця) 

 

Якi м'язи належать до групи 

hypothenar? 

(Короткий долонний м'яз, 

вiдвiдний м'яз мiзинця, 

протиставний м'яз мiзинця, 

короткий м'яз-згинач мiзинця) 

 

Якi м'язи належать до середньої 

групи м'язiв кистi? 

(Червоподiбнi м'язи, долоннi 

мiжкiстковi та тильнi 

мiжкiстковi м'язи) 

 

Яке топографiчне розміщення 

короткого вiдвiдного м'яза 

великого пальця кистi? 

(Розміщений збоку thenar 

безпосередньо пiд шкiрою) 

 

Яке топографiчне розміщення 

короткого долонного м'яза? 

(Розміщений пiд шкiрою 

hypothenar у виглядi тонких 

поперечних пучкiв) 

 

Якi м'язи топографiчно залягають 

безпосередньо пiд долонним 

апоневрозом? 

(Червоподiбнi м'язи кистi) 

 

Скiльки червоподiбних м'язiв є на 

однiй кистi? 

(4) 

 

Яка функцiя червоподiбних м'язiв 

кистi? 

(Згинають проксимальнi фаланги  

та розгинають середнi i 

дистальнi фаланги пальцiв кистi) 

 

Яке топографiчне розміщення 

долонних мiжкiсткових м'язiв? 

(Знаходяться пiд червоподiбними 

м'язами, заповнюють на 

долоннiй поверхнi мiжкiстковi 

промiжки мiж II–V п'ястковими 

кiстками) 

 

Яка функцiя долонних 

мiжкiсткових м'язiв? 

(Приводять II, IV та V пальцi до 

середнього (III) пальця кистi) 

 

Скiльки є на однiй кистi 

долонних мiжкiсткових м'язiв? 

(3) 
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Яке топографiчне розміщення 

тильних мiжкiсткових м'язiв? 

(Заповнюють на тильнiй поверхнi 

мiжкiстковi промiжки мiж I–V 

п'ястковими кiстками) 

 

Скiльки є на однiй кистi тильних 

мiжкiсткових м'язiв? 

(4) 

 

Яка функцiя тильних 

мiжкiсткових м'язiв кистi? 

(Вiдводять пальцi вiд середньої 

лiнiї) 

 

Якi м'язи згинають проксимальнi 

фаланги  та розгинають середнi i 

дистальнi фаланги II–V пальцiв 

кистi? 

(Червоподiбнi м'язи кистi) 

 

Якi м'язи приводять II, IV i V 

пальцi до середньої лiнiї або до 

III пальця кистi? 

(Долоннi мiжкiстковi м'язи) 

 

Якi м'язи вiдводять II, IV i V 

пальцi вiд середньої лiнiї або вiд 

III пальця кистi? 

(Тильнi мiжкiстковi м'язи) 

 

На якi групи подiляються м'язи 

таза? 

(Передню та задню) 

 

Якi м'язи належать до передньої 

групи м'язiв таза? 

(Клубово-поперековий та малий 

поперековий м'язи) 

 

Як називається м'яз, який 

складається з клубового м'яза та 

великого поперекового м'яза? 

(Клубово-поперековий м'яз) 

 

Через який анатомiчний утвiр 

клубово-поперековий м'яз вихо-

дить на стегно? 

(Через м'язову лакуну) 

 

Яка функцiя клубово-

поперекового м'яза? 

(Згинає i повертає стегно назовнi, 

при фiксованому стегнi – згинає 

тулуб) 

 

Яке топографiчне розміщення 

малого поперекового м'яза? 

(Вiд T–XII та L–I до клубової 

фасцiї та до клубово-лобкового 

пiдвищення (може бути 

вiдсутнiм)) 

 

До якої групи м'язiв таза 

належить клубово-поперековий 

м'яз? 

(Передньої) 

 

Яка функцiя внутрiшнього 

затульного м'яза? 

(Обертає стегно назовнi) 

 

Через який анатомiчний утвiр 

внутрiшнiй затульний м'яз 

виходить із таза на сiдничну 

дiлянку? 

(Через малий сiдничий отвiр) 

 

Якi м'язи належать до задньої 

групи м'язiв таза? 

(Великий, середнiй та малий 

сiдничнi м'язи, грушоподiбний, 
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внутрiшнiй та зовнiшнiй 

затульнi м'язи, близнюковi м'язи 

та м'яз-натягач широкої фасцiї 

стегна) 

 

Яка функцiя грушоподiбного 

м'яза? 

(Супiнує стегно) 

 

Через який анатомiчний утвiр 

грушоподiбний м'яз виходить із 

таза на сiдничну дiлянку? 

(Через великий сiдничний отвiр) 

 

Яка функцiя великого сiдничного 

м'яза? 

(Розгинає, вiдводить i супiнує 

стегно, при фiксованому стегнi 

розгинає тулуб, утримуючи його 

у вертикальному положеннi) 

 

Яка функцiя середнього 

сiдничного м'яза? 

(Вiдводить i розгинає стегно, 

утримує тулуб у вертикальному 

положеннi) 

 

Яка функцiя малого сiдничного 

м'яза? 

(Вiдводить i розгинає стегно, 

утримує тулуб у вертикальному 

положеннi) 

 

Яка функцiя м'яза-натягача 

широкої фасцiї стегна? 

(Натягує широку фасцiю стегна, 

згинає стегно, розгинає колiнний 

суглоб) 

 

Яка функцiя квадратного м'яза 

стегна? 

(Супiнує стегно) 

Яка функцiя зовнiшнього 

затульного м'яза? 

(Супiнує стегно) 

 

Яка функцiя верхнього та 

нижнього близнюкових м'язiв? 

(Супiнує стегно) 

 

Який м'яз виходить з таза на 

сiдничну дiлянку через великий 

сiдничний отвiр? 

(Грушоподiбний м'яз) 

 

Який м'яз виходить із таза на 

сiдничну дiлянку через малий 

сiдничний отвiр? 

(Внутрiшнiй затульний м'яз) 

 

Який м'яз виходить із таза на 

стегно через м'язову лакуну? 

(Клубово-поперековий м'яз) 

 

До якої групи м'язiв таза 

належать великий, середнiй та 

малий сiдничнi м'язи? 

(Задньої) 

 

До якої групи м'язiв таза 

належить м'яз-натягач широкої 

фасцiї стегна? 

(Задньої) 

 

До якої групи м'язiв таза 

належить грушоподiбний м'яз? 

(Задньої) 

 

До якої групи м'язiв таза 

належать внутрiшнiй та 

зовнiшнiй затульнi м'язи? 

(Задньої) 
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До якої групи м'язiв таза 

належать близнюковi м'язи? 

(Задньої) 

 

Який м'яз називають м'язом 

«вiйськової постави»? 

(Великий сiдничний м'яз) 

 

На якi групи подiляють м'язи 

стегна? 

(Передню, задню та медiальну) 

 

Якi м'язи належать до передньої 

групи стегна? 

(Чотириголовий м'яз стегна та 

кравецький м'яз) 

 

Яка функцiя кравецького м'яза? 

(Згинає стегно i гомiлку, обертає 

стегно назовнi, зiгнуту гомiлку 

пронує) 

 

З яких м'язiв складається 

чотириголовий м'яз стегна? 

(Прямого, латерального 

широкого, промiжного 

широкого та медiального 

широкого м'язiв) 

 

Яка функцiя чотириголовго м'яза 

стегна? 

(Згинає стегно та розгинає 

гомiлку) 

 

До якої групи м'язiв належать 

чотириголовий м'яз стегна та 

кравецький м'яз? 

(До передньої групи м'язiв 

стегна) 

 

Якi анатомiчнi структури 

утворює сухожилок 

чотириголового м'яза стегна? 

(Латеральний i медiальний 

утримувачi наколiнка та 

надколiнну зв'язку) 

 

Якi м'язи належать до задньої 

групи м'язiв стегна? 

(Двоголовий м'яз стегна, 

напiвсухожилковий  та 

напiвперетинчастий м'язи) 

 

Якi голівки має двоголовий м'яз 

стегна? 

(Довгу та коротку) 

 

Яка функцiя двоголового м'яза 

стегна? 

(Розгинає стегно, згинає гомiлку i 

обертає її назовнi) 

 

Звiдки починається напiв-

сухожилковий м'яз? 

(Вiд сiдничного горба) 

 

Куди прикрiплюється напiв-

сухожилковий м'яз? 

(До горбистостi великогомiлкової 

кiстки) 

 

Яка функцiя напiвсухожилкового 

м'яза? 

(Розгинає стегно, згинає гомiлку i 

обертає її всередину) 

 

Яка функцiя напiвперетинчастого 

м'яза? 

(Розгинає стегно та згинає 

гомiлку i обертає її всередину) 
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Сухожилок якого м'яза утворює 

глибоку «гусячу лапку»? 

(Напiвперетинчастого м'яза) 

 

Сухожилки яких м'язiв 

утворюють поверхневу «гусячу 

лапку»? 

(Кравецького, 

напiвсухожилкового та тонкого 

м'язiв) 

 

Сухожилок якого м'яза стегна 

утворює косу пiдколiнну зв'язку 

колiнного суглоба? 

(Напiвперетинчастого м'яза) 

 

Сухожилок якого м'яза стегна 

утворює надколiнну зв'язку 

колiнного суглоба та 

латеральний i медiальний 

утримувачi надколiнка? 

(Чотириголового м'яза стегна) 

 

Якi м'язи вiдносять до 

присередньої групи м'язiв 

стегна? 

(Тонкий та гребiнний м'язи, 

короткий, довгий та великий 

привiднi м'язи) 

 

Яка функцiя тонкого м'яза? 

(Приводить стегно i згинає 

гомiлку, обертаючи її 

всередину) 

 

Яка функцiя гребiнного м'яза? 

(Приводить, згинає i супiнує 

стегно) 

 

Яка функцiя довгого привiдного 

м'яза? 

(Приводить, згинає i супiнує 

стегно) 

 

Яка функцiя короткого 

привiдного м'яза? 

(Приводить, згинає i супiнує 

стегно) 

 

Яка функцiя великого привiдного 

м'яза? 

(Приводить i розгинає стегно) 

 

Яка основна функцiя 

присередньої групи м'язiв 

стегна? 

(Приводять стегно) 

 

На якi групи подiляють м'язи 

гомiлки? 

(Передню (розгиначi), задню 

(згиначi) та латеральну 

(пронатори)) 

 

Якi м'язи належать до передньої 

групи гомiлки? 

(Переднiй великогомiлковий м'яз, 

довгий м'яз-розгинач пальцiв 

стопи, довгий м'яз-розгинач 

великого пальця стопи) 

 

Назвiть спiльний початок 

передньої групи м'язiв гомiлки? 

(Бiчний виросток 

великогомілкової кiстки, 

мiжкiсткова перетинка та фасцiя 

гомiлки) 

 

Яка функцiя переднього 

великогомiлкового м'яза? 

(Розгинає i супiнує стопу) 
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Яка функцiя довгого м'яза-

розгинача пальцiв стопи? 

(Розгинає II–V пальцi i стопу) 

 

На якi групи подiляють заднi 

м'язи гомiлки? 

(Поверхневу та глибоку) 

 

Якi м'язи належать до 

поверхневого шару заднiх м'язiв 

гомiлки? 

(Литковий м'яз, камбалоподiбний 

та пiдошовний м'язи) 

 

З яких м'язiв складається 

триголовий м'яз литки? 

(Литкового та камбалоподiбного 

м'язiв) 

 

Якi голівки має литковий м'яз? 

(Бiчну та присередню) 

 

Який анатомiчний утвiр 

формується злиттям спiльного 

сухожилка обох головок 

литкового м'яза iз сухожилком 

камбалоподiбного м'яза? 

(Сухожилок триголового м'яза 

литки – п'ятковий (ахiловий) 

сухожилок) 

 

Куди прикрiплюється триголовий 

м'яз литки? 

(П'ятковим (ахiловим) 

сухожилком до п'яткового 

горба) 

 

Яка функцiя триголового м'яза 

литки? 

(Згинає гомiлку i стопу) 

 

Яка функцiя пiдошовного м'яза? 

(Згинає гомiлку i стопу, натягує 

капсулу колiнного суглоба) 

 

До якої групи м'язiв належить 

пiдколiнний м'яз? 

(До глибокого шару задньої 

групи м'язiв гомiлки) 

 

Яке топографiчне розміщенння  

пiдколiнного м'яза? 

(Лежить на заднiй поверхнi 

колiнного суглоба мiж 

латеральним виростком 

стегнової кiстки i 

великогомiлковою кiсткою) 

 

Яка функцiя пiдколiнного м'яза? 

(Згинає гомiлку) 

 

Якi м'язи належать до глибокого 

шару задньої групи гомiлки? 

(Заднiй великогомiлковий м'яз, 

довгий м'яз-згинач пальцiв 

стопи, довгий м'яз-згинач 

великого пальця стопи) 

 

До якої групи м'язiв належить 

довгий м'яз-згинач пальцiв 

стопи? 

(До глибокого шару задньої 

групи м'язiв гомiлки) 

 

Яка функцiя довгого м'яза-

згинача пальцiв стопи? 

(Згинає II–V пальцiв i стопу) 

 

До якої групи м'язiв належить 

довгий м'яз-згинач великого 

пальця стопи? 

(До глибокого шару задньої 

групи м'язiв гомiлки) 
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Яка функцiя довгого м'яза-

згинача великого пальця стопи? 

(Згинає стопу i великий палець) 

 

До якої групи м'язiв належить 

заднiй великогомiлковий м'яз? 

(До глибокого шару задньої 

групи м'язiв гомiлки) 

 

Яка функцiя заднього 

великогомiлкового м'яза? 

(Супiнує, згинає i приводить 

стопу) 

 

Якi м'язи належать до бiчної 

групи гомiлки? 

(Довгий та короткий 

малогомiлковi м'язи) 

 

Яка функцiя довгого 

малогомiлкового м'яза? 

(Пронує, вiдводить i згинає 

стопу) 

Яка функцiя короткого 

малогомiлкового м'яза? 

(Пронує, вiдводить i згинає 

стопу) 

 

На якi групи подiляють м'язи 

стопи? 

(Тильнi та пiдошовнi) 

 

Назвiть м'язи тильного боку 

стопи: 

(Короткий м'яз-розгинач пальцiв 

стопи, короткий м'яз-розгинач 

великого пальця стопи) 

 

До якої групи м'язiв належить 

короткий м'яз-розгинач пальцiв 

стопи? 

(До м'язiв тильного боку стопи) 

До якої групи м'язiв належить 

короткий м'яз-розгинач великого 

пальця стопи? 

(До м'язiв тильного боку стопи) 

 

На якi групи подiляють 

пiдошовнi м'язи стопи? 

(На присередню, бiчну та 

середню групи) 

 

Якi м'язи належать до 

присередньої групи м'язiв 

пiдошви? 

(Вiдвiдний м'яз великого пальця 

стопи, короткий м'яз-згинач 

великого пальця стопи, 

привiдний м'яз великого пальця 

стопи) 

 

Якi м'язи належать до бiчної 

групи м'язiв пiдошви? 

(Вiдвiдний м'яз мiзинця стопи та 

короткий м'яз-згинач мiзинця 

стопи) 

 

Якi м'язи належать до середньої 

групи м'язiв пiдошви? 

(Короткий м'яз-згинач пальцiв, 

квадратний м'яз пiдошви, 

червоподiбнi м'язи, тильнi та 

пiдошовнi мiжкiстковi м'язи) 

 

Яка функцiя тильних 

мiжкiсткових м'язiв стопи? 

(Вiдводять III–V пальцiв вiд II 

пальця стопи) 

 

Яка функцiя пiдошовних 

мiжкiсткових м'язiв стопи? 

(Приводять III–V пальцi до II 

пальця стопи) 
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Яка функцiя червоподiбних м'язiв 

стопи? 

(Згинають пальцi стопи) 

 

Якi голівки має короткий м'яз-

згинач великого пальця стопи? 

(Медiальну i латеральну) 

 

Якi голівки має привiдний м'яз 

великого пальця стопи? 

(Косу та поперечну) 

 

Назвiть фасцiї грудного пояса: 

(Надостна, пiдостна, 

дельтоподiбна та пахвова) 

 

Яке топографiчне розміщення 

надостної та пiдостної фасцiй? 

(Вони прикрiплюються до країв 

однойменних ямок лопатки i 

вкривають однойменнi м'язи) 

 

Як називається фасцiя, яка 

утворює дно пахвової 

порожнини i продовжується у 

фасцiї плеча i грудної клiтки? 

(Пахвова фасцiя) 

 

Плечова фасцiя утворює: 

(Присередню та бiчну мiжм'язовi 

перегородки) 

 

Фасцiя передплiччя утворює: 

(Тримач м'язiв-згиначiв та тримач 

м'язiв-розгиначiв) 

 

Чим обмежений канал зап'ястка? 

(Борозною зап'ястка та тримачем 

м'язiв-згиначiв) 

 

Якi канали утворюються по боках 

вiд канала зап'ястка? 

(Променевий та лiктьовий канали 

зап'ястка) 

 

Що проходить у променевому 

каналi зап'ястка? 

(Сухожилок променевого м'яза-

згинача зап'ястка) 

 

Що проходить у лiктьовому 

каналi зап'ястка? 

(Лiктьовi судини i лiктьовий 

нерв) 

 

Чим утворений тримач м'язiв-

розгиначiв? 

(Поперечними сухожилковими 

волокнами фасцiї передплiччя на 

дорсальнiй сторонi зап'ястка, якi 

йдуть вiд променевої кiстки до 

шилоподiбного вiдростка 

лiктьової кiстки) 

 

Якi синовiальнi пiхви  

знаходяться в каналi зап'ястка? 

(Спiльна синовiальна пiхва м'язiв-

згиначiв пальцiв та пiхва 

сухожилка довгого м'яза-згинача 

великого пальця) 

 

Сухожилки яких м'язiв 

знаходяться у спiльнiй 

синовiальнiй пiхвi м'язiв-

згиначiв? 

(Поверхневого та глибокого 

м'язiв-згиначiв пальцiв) 

 

Скiльки сухожилкiв охоплює 

спiльна синовiальна пiхва м'язiв-

згиначiв, що проходить у каналi 

зап'ястка? 

(8) 
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Яке топографiчне розмiщення 

пiхви сухожилка довгого м'яза-

згинача великого пальця? 

(Вiд каналу зап'ястка до основи 

дистальної фаланги великого 

пальця кистi) 

 

Яке топографiчне розмiщення 

спiльної синовiальної пiхви 

сухожилкiв м'язiв-згиначiв? 

(Вiд каналу зап'ястка до середини 

долонi, де слiпо закiнчується на 

сухожилках II, III i IV пальцiв, а 

за ходом сухожилка V пальця 

продовжується на мiзинець i 

доходить до основи його 

дистальної фаланги) 

 

Яке топографiчне розмiщення 

синовiальних пiхв сухожилкiв 

пальцiв? 

(На долоннiй поверхнi II, III i IV 

пальцiв упродовж вiд п'ястково-

фалангових суглобiв до основ 

дистальних фаланг) 

 

Якi синовiальнi пiхви на долоннiй 

поверхнi iзольованi? 

(Синовiальнi пiхви сухожилкiв II, 

III та IV пальцiв) 

 

Якi синовiальнi пiхви на долоннiй 

поверхнi продовжуються на 

передплiччя? 

(Синовiальнi пiхви сухожилкiв I 

та V пальцiв) 

 

Скiльки кiстково-фiброзних 

каналiв розміщено пiд тримачем 

м'язiв-розгиначiв? 

(6) 

 

У першому каналi пiд тримачем 

м'язiв-розгиначiв проходить 

синовiальна пiхва для 

сухожилкiв таких м'язiв: 

(Довгого вiдвiдного м'яза 

великого пальця та короткого 

м'яза-розгинача великого 

пальця) 

 

У другому каналi пiд тримачем 

м'язiв-розгиначiв проходить 

синовiальна пiхва для 

сухожилкiв таких м'язiв: 

(Довгого та короткого 

променевих м'язiв-розгиначiв 

зап'ястка) 

 

У третьому каналi пiд тримачем 

м'язiв-розгиначiв проходить 

синовiальна пiхва для 

сухожилкiв таких м'язiв: 

(Довгого м'яза-розгинача 

великого пальця кистi) 

 

У четвертому каналi пiд 

тримачем м'язiв-розгиначiв 

проходить синовiальна пiхва для 

сухожилкiв таких м'язiв: 

(М'яза-розгинача пальцiв та м'яза-

розгинача вказiвного пальця) 

 

У п'ятому каналi пiд тримачем 

м'язiв-розгиначiв проходить 

синовiальна пiхва для 

сухожилкiв таких м'язiв: 

(М'яза-розгинача мiзинця) 

 

У шостому каналi пiд тримачем 

м'язiв-розгиначiв проходить 

синовiальна пiхва для 

сухожилкiв таких м'язiв: 



97 

 

 
 

(Лiктьового м'яза-розгинача 

зап'ястка) 

 

Чим утворений долонний 

апоневроз? 

(Долонною фасцiєю кистi та 

сухожилком довгого долонного 

м'яза) 

 

Із чим зростається вершина 

долонного апоневроза? 

(З утримувачем м'язiв-згиначiв) 

 

Куди обернена основа долонного 

апоневрозу? 

(В сторону пальцiв кистi) 

 

В якому каналi пiд тримачем 

м'язiв-розгиначiв проходить 

спiльна синовiальна пiхва для 

сухожилкiв довгого та короткого 

променевих м'язiв-розгиначiв 

зап'ястка? 

(У другому) 

 

В якому каналi пiд тримачем 

м'язiв-розгиначiв проходить 

синовiальна пiхва для 

сухожилка довгого м'яза-

розгинача великого пальця 

кистi? 

(У третьому) 

 

В якому каналi пiд тримачем 

м'язiв-розгиначiв проходить 

спiльна синовiальна пiхва для 

сухожилкiв м'яза-розгинача 

пальцiв та м'яза-розгинача 

вказiвного пальця? 

(У четвертому) 

 

 

В якому каналi пiд тримачем 

м'язiв-розгиначiв проходить 

синовiальна пiхва для 

сухожилка м'яза-розгинача 

мiзинця? 

(У п'ятому) 

 

В якому каналi пiд тримачем 

м'язiв-розгиначiв проходить 

синовiальна пiхва для 

сухожилка лiктьового м'яза-

розгинача зап'ястка? 

(У шостому) 

 

Де знаходиться латеральна 

двоголова борозна плеча? 

(Латерально мiж двоголовим i 

плечовим м'язами) 

 

Як називається борозна, яка 

проходить медiально мiж 

двоголовим i плечовим м'язами? 

(Медiальна двоголова борозна) 

 

Чим обмежена лiктьова ямка 

вгорi? 

(Плечовим м'язом) 

 

Чим обмежена лiктьова ямка 

внизу i латерально? 

(Плечопроменевим м'язом) 

 
Чим обмежена лiктьова ямка 
внизу i медiально? 

(Круглим м'язом-привертачем) 
 
Якi борозни є в межах лiктьової 
ямки? 

(Медiальна та латеральна) 
 
Мiж якими м'язами розміщена 
медiальна лiктьова борозна? 
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(Мiж плечовим м'язом та круглим 
м'язом-привертачем) 

 
Мiж якими м'язами розміщена 
латеральна лiктьова борозна? 

(Мiж плечопроменевим та 
плечовим м'язами) 

 
Чим утворена передня стiнка 
пахвової порожнини? 

(Великим та малим грудними 
м'язами) 

 
Яка стiнка пахвової порожнини 
утворена переднiм зубчастим 
м'язом? 

(Медiальна) 

 

Чим утворена задня стiнка 

пахвової порожнини? 

(Найширшим м'язом спини, 

великим круглим та 

пiдлопатковим м'язами) 

 

Яка стiнка пахвової порожнини 

утворена плечовою кiсткою, 

короткою голівкою двоголового 

м'яза плеча i дзьобоплечовим 

м'язом? 

(Латеральна) 

 

Якi анатомiчнi утвори розміщені 

на переднiй стiнцi пахвової 

порожнини? 

(Ключично-грудний, грудний та 

пiдгрудний трикутники) 

 

Чим обмежений ключично-

грудний трикутник? 

(Ключицею та верхнiм краєм 

малого грудного м'яза) 

 

Який трикутник пахвової 

порожнини збігається з 

контурами малого грудного 

м'яза? 

(Грудний трикутник) 

 

Чим обмежений пiдгрудний 

трикутник пахвової порожнини? 

(Нижнiми краями малого та 

великого грудних м'язiв) 

 

Якi анатомiчнi утвори 

знаходяться на заднiй стiнцi 

пахвової порожнини? 

(Тристороннiй та 

чотиристороннiй отвори) 

 

Чим обмежений тристороннiй 

отвiр зверху? 

(Пiдлопатковим м'язом) 

 

Чим обмежений тристороннiй 

отвiр знизу? 

(Великим круглим м'язом) 

 

З якого боку тристороннiй отвiр 

обмежений довгою голівкою 

триголового м'яза плеча? 

(З латерального боку) 

 

Чим обмежений чотиристороннiй 

отвiр зверху? 

(Пiдлопатковим м'язом) 

 

Чим обмежений чотиристороннiй 

отвiр знизу? 

(Великим круглим м'язом) 

 

Чим обмежений чотиристороннiй 

отвiр латерально? 

(Хiрургiчною шийкою плечової 

кiстки 
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Чим обмежений чотиристороннiй 

отвiр медiально? 

(Довгою голівкою триголового 

м'яза плеча) 

 

На якiй поверхнi плеча 

знаходиться канал променевого 

нерва? 

(На заднiй) 

 

Чим обмежений канал 

променевого нерва? 

(Борозною променевого нерва 

плечової кiстки i триголовим 

м'язом плеча) 

 

Де знаходиться та чим 

обмежений вхiдний отвiр каналу 

променевого нерва? 

(З медiального боку плеча мiж 

латеральною та медiальною 

голівками триголового м'яза 

плеча) 

 

Де знаходиться та чим 

обмежений вихiдний отвiр 

каналу променевого нерва? 

(На латеральному боці плеча мiж 

плечовим та плечопроменевим 

м'язами) 

 

Якi борозни розрiзняють на 

переднiй поверхнi передплiччя? 

(Променеву, серединну та 

лiктьову борозни передплiччя) 

 

Чим обмежена променева 

борозна передплiччя? 

(Плечопроменевим м'язом та 

променевим м'язом-згиначем 

зап'ястка) 

 

Чим обмежена серединна борозна 

передплiччя? 

(Променевим м'язом-згиначем 

зап'ястка та поверхневим м'язом-

згиначем пальцiв) 

 

Чим обмежена лiктьова борозна 

передплiччя? 

(Поверхневим м'язом-згиначем 

пальцiв та лiктьовим м'язом-

згиначем зап'ястка) 

 

Де знаходиться «анатомiчна 

табакерка»? 

(На дорсальнiй поверхнi зап'ястка 

з променевого боку мiж 

сухожилками довгого i 

короткого м'язiв-розгиначiв 

великого пальця) 

 

Яка борозна передплiччя 

розміщена мiж плечо-

променевим м'язом та 

променевим м'язом-згиначем 

зап'ястка? 

(Променева борозна передплiччя) 

 

Яка борозна передплiччя 

розміщена мiж променевим 

м'язом-згиначем зап'ястка та 

поверхневим м'язом-згиначем 

пальцiв? 

(Серединна борозна передплiччя 

 

Яка борозна передплiччя 

розміщена мiж поверхневим 

м'язом-згиначем пальцiв та 

лiктьовим м'язом-згиначем 

зап'ястка? 

(Лiктьова борозна передплiччя) 

 



100 

 

 
 

Частиною якої фасцiї є клубово-

гребiнна дуга, що знаходиться 

мiж пахвинною зв'язкою та 

клубово-лобковим 

пiдвищенням? 

(Клубової фасцiї) 

 

На якi утвори роздiляє клубово-

гребiнна дуга простiр пiд 

пахвинною зв'язкою? 

(На м'язову та судинну затоки) 

 

Чим обмежена м'язова затока 

медiально? 

(Клубово-гребiнною дугою) 

 

Чим обмежена м'язова затока 

спереду? 

(Пахвинною зв'язкою) 

 

Чим обмежена м'язова затока 

ззаду? 

(Клубовою кiсткою) 

 

Чим обмежена судинна затока 

спереду? 

(Пахвинною зв'язкою) 

 

Чим обмежена судинна затока 

ззаду? 

(Гребiнною зв'язкою) 

 

Чим обмежена судинна затока 

латерально? 

(Клубово-гребiнною дугою) 

 

Чим обмежена судинна затока 

медiально? 

(Лакунарною зв'язкою) 

 

Що проходить через м'язову 

затоку? 

(Клубово-поперековий м'яз та 

стегновий нерв) 

 

Що проходить через судинну 

затоку? 

(Стегновi артерiя i вена) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться над грушоподiбним 

м'язом у великому сiдничному 

отворi? 

(Надгрушоподiбний отвiр) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться пiд грушоподiбним 

м'язом у великому сiдничному 

отворi? 

(Пiдгрушоподiбний отвiр) 

 

Яка фасцiя вкриває м'язи стегна з 

усiх бокiв та утворює окремi 

футляри для кравецького i 

тонкого м'язiв? 

(Широка фасцiя) 

 

В якому мiсцi широка фасцiя 

подiляється на поверхневий та 

глибокий листки? 

(У верхнiй третинi передньої 

дiлянки стегна, в межах 

стегнового трикутника) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться по лiнiї стикання 

гребiнного та клубово-

поперекового м'язiв? 

(Клубово-гребiнна борозна) 

 

Чим обмежена клубово-гребiнна 

борозна? 

(Гребiнним та клубово-

поперековим м'язами) 
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Який анатомiчний утвiр 

розміщений у поверхневiй 

пластинцi широкої фасцiї стегна 

i розмiщений дещо нижче 

пахвинної зв'язки? 

(Пiдшкiрний розтвiр) 

 

Чим обмежений пiдшкiрний 

розтвiр латерально? 

(Серпоподiбним краєм) 

 

Чим обмежений пiдшкiрний 

розтвiр вгорi? 

(Верхнiм рогом серпоподiбного 

краю) 

 

Чим обмежений пiдшкiрний 

розтвiр знизу? 

(Нижнiм рогом серпоподiбного 

краю) 

 

Яка фасцiя закриває пiдшкiрний 

розтвiр? 

(Дiрчаста фасцiя) 

 

Якi м'язи вкриває глибокий 

листок широкої фасцiї стегна? 

(Гребiнний та клубово-

поперековий м'язи) 

 

Якi м'язи вiдмежовує бiчна 

мiжм'язова перегородка стегна? 

(Чотириголовий м'яз стегна вiд 

задньої групи м'язiв стегна) 

 

Якi м'язи вiдмежовує присередня 

мiжм'язова перегородка стегна? 

(Чотириголовий м'яз стегна вiд 

привiдних м'язiв) 

 

Якi м'язи вiдмежовує задня 

мiжм'язова перегородка стегна? 

(Привiднi м'язи стегна вiд задньої 

групи м'язiв стегна) 

 

Чим утворено клубово-гомiлкове 

пасмо? 

(Широкою фасцiєю стегна та 

сухожилками великого 

сiдничного м'яза i м'яза-

натягувача широкої фасцiї) 

 

Де розміщене клубово-гомiлкове 

пасмо? 

(Мiж клубовою кiсткою та 

латеральним виростком 

великогомiлкової кiстки) 

 

Чим утворений затульний канал? 

(Затульною борозною лобкової 

кiстки, затульною перетинкою 

та внутрiшнiм затульним м'язом) 

 

Чим обмежений стегновий 

трикутник зверху? 

(Пахвинною зв'язкою) 

 

Чим обмежений стегновий 

трикутник збоку? 

(Кравецьким м'язом) 

 
Чим обмежений стегновий 
трикутник із медіального боку? 

(Довгим привiдним м'язом) 
 

Чим обмежена клубово-гребiнна 
борозна з присереднього боку? 

(Гребiнним м'язом) 
 
Чим обмежена клубово-гребiнна 
борозна збоку? 

(Клубово-поперековим м'язом) 
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В який анатомiчний утвiр 
продовжується клубово-гребiнна 
борозна? 

(У передню стегнову борозну) 
 
Чим обмежена передня стегнова 
борозна з латерального боку? 

(Присереднiм широким м'язом 
стегна) 

 
Чим обмежена передня стегнова 
борозна з присереднього боку?  

(Довгим привiдним м'язом) 

В який анатомiчний утвiр 

продовжується передня стегнова 

борозна? 

(В привiдний канал) 

 

Який канал не iснує в нормi? 

(Стегновий) 

 

Що є передньою стiнкою 

стегнового каналу? 

(Поверхневий листок широкої 

фасцiї) 

 

Що є задньою стiнкою стегнового 

каналу? 

(Глибокий листок широкої 

фасцiї) 

 

Що є бiчною стiнкою стегнового 

каналу? 

(Стегнова вена) 

 

Що є внутрiшнiм отвором 

стегнового каналу? 

(Стегнове кiльце) 

 

Чим обмежене стегнове кiльце 

спереду? 

(Пахвинною зв'язкою) 

Чим обмежене стегнове кiльце 

ззаду? 

(Гребiнною зв'язкою) 

 

Чим обмежене стегнове кiльце 

медiально? 

(Лакунарною зв'язкою) 

 

Чим обмежене стегнове кiльце 

латерально? 

(Стегновою веною) 

 

Чим прикрито стегнове кiльце з 

боку черевної порожнини? 

(Фасцiальною стегновою 

перегородкою i очеревиною) 

 

Чим прикрито стегнове кiльце 

ззовнi? 

(Лiмфатичним вузлом Пирогова-

Розенмюллера) 

 

Що є зовнiшнiм отвором 

стегнового каналу? 

(Пiдшкiрний розтвiр) 

 

Звiдки бере початок привiдний 

канал? 

(Вiд передньої стегнової борозни) 

 

Якi дiлянки з'єднує привiдний 

канал? 

(Передню дiлянку стегна з 

пiдколiнною ямкою) 

 

Якi стiнки має привiдний канал? 

(Присередню, бiчну та передню) 

 

Якi отвори має привiдний канал? 

(Верхнiй (вхiдний), нижнiй 

(вихiдний) та переднiй) 
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Чим утворена медiальна стiнка 

привiдного канала? 

(Великим привiдним м'язом) 

 

Чим утворена латеральна стiнка 

привiдного канала? 

(Присереднiм широким м'язом) 

 

Чим утворена передня стiнка 

привiдного канала? 

(Сухожилковою (широко-

привiдною) пластинкою) 

 

Де знаходиться переднiй отвiр 

привiдного каналу? 

(У  сухожилковiй (широко-

привiднiй) пластинцi) 

 

Скiльки отворiв має привiдний 

канал? 

(3) 

 

Яку назву має привiдний канал? 

(Гунтера) 

 

Яку назву має гомiлково-

пiдколiнний канал? 

(Грубера) 

 

Яку назву має стегновий 

трикутник? 

(Скарпiвський) 

 

Яку назву  має лакунарна зв'язка? 

(Жомбернатова) 

 

Яку назву має гребiнна зв'язка? 

(Купера) 

 

Яку назву має пахвинна зв'язка? 

(Пупартова) 

 

Яку назву має лiмфатичний 

вузол, що закриває стегнове 

кiльце? 

(Пирогова-Розенмюллера) 

 

Якi мiжм'язовi перегородки 

утворює фасцiя гомiлки? 

(Передню та задню) 

 

Якi м'язи вiдмежовує передня 

мiжм'язова перегородка 

гомiлки? 

(Передню групу м'язiв гомiлки 

вiд бiчної групи) 

 

Яка мiжм'язова перегородка 

гомiлки вiддiляє довгий та 

короткий малогомiлковi м'язи 

вiд задньої групи м'язiв гомiлки? 

(Задня) 

 

Яким листком фасцiї гомiлки 

вiдмежовується поверхневий 

шар задньої групи м'язiв гомiлки 

вiд глибокого шару? 

(Глибоким листком) 

 

Якi кiстково-фасцiальнi футляри 

є на гомiлцi? 

(Переднiй, заднiй i латеральний) 

 

Якi кiстково-фасцiальнi футляри 

є на стегнi? 

(Переднiй, заднiй i медiальний) 

 

Яке топографiчне розміщення 

верхнього тримача м'язiв-

розгиначiв стопи? 

(Натягнений спереду мiж  

великогомiлковою та 

малогомiлковою кiстками дещо 

вище кiсточок) 
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Яке топографiчне розміщення 

нижнього тримача м'язiв-

розгиначiв стопи? 

(Розміщений спереду 

надп'ятково-гомiлкового суглоба 

i подiляється на двi нiжки –

верхню та нижню) 

 

Яке топографiчне розміщення 

тримача м'язiв-згиначiв стопи? 

(Натягнутий мiж присередньою 

кiсточкою та п'ятковою кiсткою) 

 

В якому порядку спереду назад 

проходять синовiальнi пiхви для 

сухожилкiв м'язiв-згиначiв 

стопи, що знаходяться пiд 

тримачем м'язiв-згиначiв? 

(Пiхва сухожилка заднього 

великогомiлкового м'яза, пiхва 

сухожилка довгого м'яза-згинача 

пальцiв, пiхва сухожилка 

довгого м'яза-згинача великого 

пальця стопи) 

 

Яке топографiчне розміщення 

верхнього та нижнього тримачiв 

сухожилкiв малогомiлкових 

м'язiв? 

(Натягнутi вiд бiчної кiсточки до 

п'яткової кiстки) 

 

Якi є синовiальнi пiхви пiд 

верхнiм та нижнiм тримачами 

сухожилкiв малогомiлкових 

м'язiв? 

(Спiльна пiхва сухожилкiв 

малогомiлкових м'язiв, пiхва 

сухожилка для короткого 

малогомiлкового м'яза, пiхва 

сухожилка для довгого 

малогомiлкового м'яза) 

Що знаходиться мiж 

поверхневою i глибокою 

пластинками тильної фасцiї 

стопи? 

(Сухожилки довгих i коротких 

м'язiв-розгиначiв пальцiв стопи, 

судини i нерви) 

 

Який анатомiчний утвiр 

знаходиться безпосередньо пiд 

шкiрою пiдошви стопи i 

зростається з коротким м'язом-

згиначем пальцiв? 

(Пiдошовний апоневроз) 

 

Який анатомiчний утвiр 

розміщений у заднiй дiлянцi 

колiна i має форму ромба? 

(Пiдколiнна ямка) 

 

Чим обмежений верхнiй кут 

пiдколiнної ямки з латерального 

боку? 

(Двоголовим м'язом стегна) 

 

Чим обмежений верхнiй кут 

пiдколiнної ямки з медiального 

боку? 

(Напiвсухожилковим i 

напiвперетинчастим м'язами) 

 

Чим обмежений нижнiй кут 

пiдколiнної ямки? 

(Бiчною та присередньою 

голівками литкового м'яза) 

 

Що є дном пiдколiнної ямки? 

(Пiдколiнна поверхня стегнової 

кiстки та капсула колiнного 

суглоба) 
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Якi стiнки має гомiлково-

пiдколiнний канал? 

(Передню та задню стiнки) 

 

Чим утворена задня стiнка 

гомiлково-пiдколiнного каналу? 

(Камбалоподiбним м'язом) 

 

Чим утворена передня стiнка 

гомiлково-пiдколiнного каналу? 

(Заднiм великогомiлковим 

м'язом) 

 

Якi отвори має гомiлково-

пiдколiнний канал? 

(Верхнiй, переднiй та нижнiй) 

 

Скiльки отворiв має гомiлково-

пiдколiнний канал? 

(3) 

 

Чим обмежений верхнiй отвiр 

гомiлково-пiдколiнного каналу 

спереду? 

(Пiдколiнним м'язом) 

 

Чим обмежений верхнiй отвiр 

гомiлково-пiдколiнного каналу 

ззаду? 

(Сухожилковою дугою 

камбалоподiбного м'яза) 

 

Де знаходиться переднiй отвiр 

гомiлково-пiдколiнного каналу? 

(У проксимальнiй частинi 

мiжкiсткової перетинки гомiлки) 

 

Де знаходиться нижнiй отвiр 

гомiлково-пiдколiнного каналу? 

(У дистальнiй третинi гомiлки 

мiж заднiм великогомiлковим 

м'язом i сухожилком)  

Який канал є вiдгалуженням вiд 

гомiлково-пiдколiнного каналу? 

(Нижнiй м'язово-малогомiлковий 

канал) 

 

 

Чим обмежений нижнiй м'язово-  

малогомiлковий канал спереду? 

(Задньою поверхнею 

малогомiлкової кiстки) 

 

Чим обмежений нижнiй м'язово-

малогомiлковий канал ззаду? 

(Довгим м'язом-згиначем 

великого пальця стопи) 

 

В якому напрямку проходить 

нижнiй м'язово-

малогомiлковий канал? 

(У латеральному) 

 

Який канал знаходиться у верхнiй 

третинi гомiлки мiж 

латеральною поверхнею 

малогомiлкової кiстки та 

довгим малогомiлковим 

м'язом? 

(Верхнiй м'язово-малогомiлковий 

канал) 

 

Чим обмежений верхнiй м'язово-

малогомiлковий канал? 

(Бiчною поверхнею 

малогомiлкової кiстки та довгим 

малогомiлковим м'язом) 

 

Мiж якими м'язами проходить 

присередня пiдошовна 

борозна? 

(Мiж присереднiм краєм 

короткого м'яза-згинача пальцiв 
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та бiчним краєм вiдвiдного м'яза 

великого пальця стопи) 

 

Мiж якими м'язами проходить 

бiчна пiдошовна борозна? 

(Мiж бiчним краєм короткого 

м'яза-згинача пальцiв та 

вiдвiдним м'язом мiзинця) 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТР ІІ 

 

Чим утворена дiафрагма (дно) 

ротової порожнини? 

(Підборідно-під'язиковим та 

щелепно-під'язиковим м'язами і 

переднім черевцем 

двочеревцевого м'яза) 

 

Чим обмежена власне ротова 

порожнина спереду і з бокiв? 

(Зубами і яснами) 

 

Чим обмежена власне ротова 

порожнина вгорі? 

(Піднебінням) 

 

Чим обмежена власне ротова 

порожнина внизу? 

(Діафрагмою рота) 

 

Чим ротова порожнина 

подiляється на присінок і власне 

ротову порожнину? 

(Яснами та зубами) 

 

Присiнок рота спереду 

обмежений: 

(Губами)  

 

Присiнок рота ззаду обмежений: 

(Яснами та зубами) 

 

Присiнок рота по боках 

обмежений: 

(Щоками) 

 

Зiв з’єднує: 

(Власне ротову порожнину з 

глоткою) 

 

Ротову порожнину поділяють на: 

(Присiнок та власне ротову 

порожнину) 

 

Ротова щiлина обмежена: 

(Губами) 

 

Основа губ утворена: 

(Коловим м'язом рота) 

 

Зовнiшня поверхня губ вкрита: 

(Шкiрою) 

 

Слизова оболонка губ переходить 

на альвеолярнi вiдростки i 

утворює: 

(Вуздечку нижньої та верхньої 

губи) 

 

Присiнок рота вiдкривається 

ззовнi: 

(Ротовою щілиною) 
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Порожнина рота вiд носової 

порожнини вiддiляється: 

(Пiднебiнням) 

 

Порожнина рота з глоткою 

з’єднується: 

(Зівом) 

 

У товщi щоки розміщений: 

(Щічний м'яз) 

 

У присiнок рота вiдкривається: 

(Протока привушної слинної 

залози) 

 

У власне порожнину рота 

вiдкриваються: 

(Протоки підщелепної та 

пiд`язикової слинних залоз) 

 

Вгорі зiв обмежений: 

(М'яким піднебінням) 

 

Знизу зiв обмежений: 

(Коренем язика) 

 

По боках зiв обмежений: 

(Піднебінно-язиковою дужкою) 

 

Ясна – це: 

(Слизова оболонка, що вкриває 

альвеолярні відростки верхньої 

та нижньої щелеп) 

 
Частинами язика є: 
(Верхiвка, тiло, корiнь) 
 
Верхня поверхня язика 
називається: 

(Спинка) 
 

Серединна борозна язика 
проходить по: 

(Спинцi язика) 
 
Слiпий отвiр язика розміщений: 
(Мiж коренем та тiлом язика) 
 
Межова борозна язика розміщена 
мiж: 

(Тiлом i коренем язика) 

До смакових сосочкiв язика 

належать: 

(Грибоподібні, жолобуваті та 

листоподібні) 

 

До сосочкiв язика, що 

сприймають тактильні та 

больові подразнення, належать: 

(Ниткоподібні) 

 

Жолобуваті сосочки язика 

розміщені: 

(Попереду межової борозни) 

 

Листоподібні сосочки язика 

розміщенi: 

(По краю язика) 

 

На коренi язика розміщений: 

(Язиковий мигдалик) 

 

На нижнiй поверхнi язика 

розміщена: 

(Вуздечка язика) 

 

Слизова оболонка з нижньої 

поверхнi язика переходить на 

дно ротової порожнини i 

утворює: 

(Вуздечку язика) 
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На днi ротової порожнини з бокiв 

вiд вуздечки язика розміщені: 

(Під'язикова складка і під'язикове 

м'ясце) 

 

Якi м`язи язика належать до 

власних м`язiв? 

(Верхній поздовжній, нижній 

поздовжній, поперечний та 

вертикальний м'язи) 

До скелетних м`язiв язика 

належать: 

(Підборідно-язиковий, 

під'язиково-язиковий та шило-

язиковий м'язи) 

 

М`язи язика подiляються на: 

(Власнi та скелетнi) 

 

Який м`яз пiднiмає верхiвку 

язика вгору? 

(Верхній поздовжній м'яз) 

 

Який м`яз опускає верхiвку язика 

вниз? 

(Нижній поздовжній м'яз) 

 

Який м`яз зменшує поперечнi 

розмiри язика? 

(Поперечний м'яз язика) 

 

Який м`яз сплющує язик? 

(Вертикальний м'яз язика) 

 

Який м`яз тягне язик назад i 

вниз? 

(Під'язиково-язиковий м'яз) 

 

Який м`яз тягне язик назад i 

вгору? 

(Шилоязиковий м'яз) 

Який м`яз тягне язик вперед i 

вниз? 

(Підборідно-язиковий м'яз) 

 

Пiднебiння подiляють на: 

(Тверде i м`яке) 

 

Основу твердого пiднебiння 

утворюють: 

(Пiднебiннi вiдростки верхньої 

щелепи та горизонтальнi 

пластинки пiднебiнних кiсток) 

 

М`яке пiднебiння в основі має: 

(Піднебінний апоневроз) 

 

М`яке пiднебiння має такі утвори: 

(Піднебінну завіску, піднебінний 

язичок, піднебінно-язикову і 

піднебінно-глоткову дужки, 

ямку мигдалика) 

 

Тверде пiднебiння має такі 

утвори: 

(Піднебінне шов, різцевий 

сосочок, поперечні піднебінні 

складки, піднебінні залози) 

 

В ямці мигдалика розміщений: 

(Піднебінний мигдалик) 

 

До складу м`якого пiднебiння 

входять такi м`язи: 

(М'яз-натягувач піднебінної 

завіски, м'яз-підіймач 

піднебінної завіски, м'яз язичка, 

піднебінно-язиковий та 

піднебінно-глотковий м'язи) 

 

Якi м`язи зменшують отвiр зiва? 

(Піднебінно-язиковий та 

піднебінно-глотковий м'язи) 
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Якi м`язи збiльшують отвiр зiва? 

(М'яз-натягувач піднебінної 

завіски та м'яз-підіймач 

піднебінної завіски) 

 

Які м`язи розширюють просвiт 

слухової труби? 

(М'яз-натягувач піднебінної 

завіски та м'яз-підіймач 

піднебінної завіски) 

 

Частинами зуба є: 

(Коронка, шийка, корiнь) 

 

Коронка має такi поверхнi: 

(Язикову, присiнкову, контактну, 

жувальну) 

 

Корiнь зуба закiнчується: 

(Верхiвкою) 

 

Речовина зуба складається з: 

(Дентину, емалi та цементу) 

 

Коронка зуба покрита: 

(Емаллю) 

 

Корiнь зуба покритий: 

(Цементом) 

 

Канал кореня зуба вiдкривається 

на: 

(Верхiвцi кореня зуба) 

 

Першi молочнi зуби з`являються 

у вiцi: 

(6–7 мiс.) 

 

Змiна молочних зубiв на постiйнi 

вiдбувається у вiцi: 

(6–7 рокiв) 

 

У молочному прикусi зуби 

розміщенi в такому порядку: 

(Рiзцi, iкла, великi кутнi зуби) 

 

Яка кiлькiсть молочних зубiв? 

(20) 

 

У постiйному прикусi зуби 

розміщенi в такому порядку: 

(Рiзцi, iкла, малi кутнi, великi 

кутнi зуби) 

 

Яка кiлькiсть постiйних зубiв? 

(32) 

 

Порожнина зуба заповнена: 

(Пульпою) 

 

Яка формула молочних зубiв? 

(2–1–0–2) 

 

Яка формула постiйних зубiв? 

(2–1–2–3) 

 
До великих слинних залоз 
належать: 

(Привушна, пiд`язикова, 
пiднижньощелепна) 

 
До малих слинних залоз 
належать: 

(Губнi, щічні, пiднебiннi, язиковi) 
 
Привушна залоза розміщена: 
(У защелепнiй ямцi) 
За будовою привушна залоза 
належить до: 

(Складної альвеолярної) 
 
За характером секрету привушна 
залоза належить до: 

(Серозної) 



110 

 

 
 

Протока привушної залози 

вiдкривається: 

(У присiнок рота на рiвнi другого 

верхнього моляра) 

 

Пiднижньощелепна залоза 

розміщена: 

(У пiднижньощелепному трикут-

нику) 

 

За будовою пiднижньощелепна 

залоза належить до: 

(Складної альвеолярно-

трубчастої) 

 

За характером секрету 

пiднижньощелепна залоза 

належить до: 

(Змiшаного типу) 

 

Протока пiднижньощелепної 

залози вiдкривається: 

(На пiд`язиковий сосочок) 

 

Пiд`язикова залоза розміщена: 

(Пiд слизовою оболонкою на днi 

ротової порожнини) 

 

За будовою пiд`язикова залоза 

належить до: 

(Складної альвеолярно-

трубчастої) 

 

За характером секрету 

пiд`язикова залоза належить до: 

(Слизової) 

 

Велика протока пiд`язикової 

залози вiдкривається на: 

(Пiд`язиковий сосочок) 

 

Малi протоки пiд`язикових залоз 

вiдкриваються: 

(Вздовж пiд`язикової складки) 

 

У защелепнiй ямцi розміщена: 

(Привушна залоза) 

До складної альвеолярної залози 

за будовою належить: 

(Привушна) 

 

Секрет серозного типу виробляє: 

(Привушна залоза) 

 

У присiнок рота на рiвнi другого 

верхнього моляра вiдкривається 

протока: 

(Привушної залози) 

 

У пiдщелепному трикутнику 

розміщена: 

(Пiднижньощелепна залоза) 

 

За будовою до складних 

альвеолярно-трубчастих залоз 

належать: 

(Пiд`язикова i 

пiднижньощелепна) 

 

Секрет змiшаного типу виробляє: 

(Пiднижньощелепна залоза) 

 

На пiд`язиковому сосочку 

вiдкривається протока: 

(Пiд`язикової i 

пiднижньощелепної залоз) 

 

На днi ротової порожнини пiд 

слизовою оболонкою розміщена: 

(Пiд`язикова залоза) 
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Глотка розміщена на рiвнi: 

(Вiд основи черепа до VI–VII 

шийних хребцiв) 

 

На рiвнi VI–VII шийних хребцiв 

глотка переходить у: 

(Стравохiд) 

На якому рiвнi глотка переходить 

у стравохiд? 

(На рiвнi VI–VII шийних хребцiв) 

 

Через хоани в носоглотку 

вiдкривається: 

(Носова порожнина) 

 

Носова порожнина в носоглотку 

вiдкривається через: 

(Хоани) 

 

Ротова порожнина в ротоглотку 

вiдкривається через: 

(Зiв) 

 

Позаду глотки розміщений: 

(Позаглотковий простiр) 

 

Через зiв ротоглотка з’єднується 

з: 

(Ротовою порожниною) 

 

Верхня стiнка глотки 

називається: 

(Склепiння) 

 

Глотка має такi частини: 

(Носову, ротову, гортанну) 

 

Через слухову (Євстахiєву) трубу 

носоглотка сполучається з: 

(Середнiм вухом) 

 

Глотковий отвiр слухової труби 

розміщений на: 

(Латеральнiй стiнцi носоглотки) 

 

Глотковий мигдалик розміщений: 

(У мiсцi переходу верхньої стiнки 

носоглотки в задню) 

 

Трубний мигдалик розміщений: 

(У товщi трубного валика 

носоглотки) 

 

До складу лiмфоепiтелiального 

кiльця Пирогова – Вальдейєра 

входять: 

(Пiднебiннi, трубнi, аденоїдний 

та язиковий мигдалики) 

 

Скільки мигдаликів входить до 

складу лiмфоепiтелiального 

кiльця Пирогова – Вальдейєра? 

(6) 

 

В якiй частинi глотки розміщений 

грушоподiбний закуток? 

(Гортаннiй) 

 

У верхнiх вiддiлах глотки 

пiдслизова основа представлена: 

(Глотково-базилярною фасцiєю) 

 

М`язи глотки подiляють на: 

(Констриктори i пiдіймачi) 

 

До констрикторiв глотки 

належать: 

(Верхнiй, середнiй, нижнiй) 

 

До м'язів-пiдіймачiв глотки 

належать: 

(Шилоглотковий та піднебінно-

глотковий м'язи) 



112 

 

 
 

 

В якій частині глотки 

перехрещуються дихальні і 

травні шляхи? 

(У ротовій частині) 

 

Носоглотка має такі утвори: 

(Хоани, склепіння глотки, 

глотковий отвір слухової труби, 

трубний і глотковий мигдалики) 

 

Ротоглотка має такі утвори: 

(Зів, піднебінний мигдалик, 

серединну і бічні язиково-

надгортанні складки, 

надгортанну долинку) 

 

Гортанна частина глотки має такі 

утвори: 

(Вхід до гортані та 

грушоподібний закуток) 

 

Внутрішня оболонка стінки 

глотки має назву: 

(Слизова) 

 

Зовнішня оболонка стінки глотки 

має назву: 

(Адвентиція) 

 

Позаглотковий простір 

сполучається: 

(Із заднім середостінням грудної 

порожнини) 

 

Стравохiд розміщений на рiвнi: 

(VI–VII шийних та ХI грудного 

хребцiв) 

 

Початок стравоходу у дорослого 

вiдповiдає: 

(VI–VII шийним хребцям) 

 

Каудальна межа стравоходу 

(мiсце впадiння в шлунок) 

вiдповiдає: 

(ХI грудному хребцю) 

 

Частини стравоходу розміщенi в 

такiй послiдовностi (зверху 

вниз): 

(Шийна, грудна, черевна) 

 

До анатомічних звужень 

стравоходу належать: 

(Глотково-стравохідне, 

трахеально-біфуркаційне та 

діафрагмове) 

 

До фізіологічних звужень 

стравоходу належать: 

(Аортальне та кардіальне) 

 

Глотково-стравохідне звуження 

стравоходу належить до: 

(Анатомічних звужень) 

 

Трахеально-біфуркаційне 

звуження стравоходу належить 

до: 

(Анатомічних звужень) 

 

Діафрагмове звуження 

стравоходу належить до: 

(Анатомічних звужень) 

 

Аортальне звуження стравоходу 

належить до: 

(Фізіологічних звужень) 

 

Кардіальне звуження стравоходу 

належить до: 

(Фізіологічних звужень) 
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Глотково-стравохідне звуження 

стравоходу розміщене на рiвнi: 

(VI–VII шийних хребцiв) 

 

Рiвень VI–VII шийних хребцiв 

вiдповiдає: 

(Глотково-стравохідному 

звуженню стравоходу) 

 

Трахеально-бiфуркацiйне 

звуження стравоходу розміщене 

на рiвнi: 

(V грудного хребця) 

 

Рiвень V грудного хребця 

вiдповiдає: 

(Трахеально-бiфуркацiйному 

звуженню стравоходу) 

 

Аортальне звуження стравоходу 

розміщене на рiвнi: 

(IV грудного хребця) 

 

Рiвень IV грудного хребця 

вiдповiдає: 

(Аортальному звуженню 

стравоходу) 

 

Дiафрагмальне звуження страво-

ходу розміщене на рiвнi: 

(IХ–Х грудних хребцiв) 

 

Рiвень IХ–Х грудних хребцiв 

вiдповiдає: 

(Дiафрагмальному звуженню 

стравоходу) 

 

Кардiальне звуження стравоходу 

розміщене на рiвнi: 

(ХI грудного хребця) 

 

Рiвень ХI грудного хребця 

вiдповiдає: 

(Кардiальному звуженню 

стравоходу) 

 

У верхнiй третинi стравоходу 

м`язова оболонка представлена: 

(Поперечно-смугастою м`язовою 

тканиною) 

 

У середнiй третинi стравоходу 

м`язова оболонка представлена: 

(Поперечно-смугастою i гладкою 

м`язовою тканиною) 

 

У нижнiй третинi стравоходу 

м`язова оболонка представлена: 

(Гладкою м`язовою тканиною) 

 

Стiнка стравоходу складається з 

таких оболонок: 

(Адвентицiї, м`язової, підслизової 

та слизової оболонок) 

 

М`язова оболонка стравоходу 

складається iз таких шарiв: 

(Зовнiшнього поздовжнього i 

внутрiшнього циркулярного) 

 

Складки слизової оболонки 

стравоходу утворюються за 

рахунок: 

(Підслизової оболонки) 

 

Черевна частина стравоходу 

ззовні вкрита: 

(очеревиною) 

 

Шийна та грудна частини 

стравоходу ззовні вкриті: 

(Адвентицією) 
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Як очеревина вкриває черевну 

частину стравохода? 

(Інтраперитонеально) 

 

На якi ділянки подiляється живiт? 

(Надчеревну, середню черевну та 

підчеревну ділянки) 

 

Якими лiнiями живiт подiляється 

на три ділянки: надчеревну, 

середню черевну та підчеревну? 

(Двома горизонтальними лініями 

– мiжреберною i мiжостистою) 

 

Якими лiнiями кожна ділянка 

живота – надчеревна, середня 

черевна та підчеревна – 

подiляється ще на три ділянки? 

(Двома вертикальними лініями по 

бічному краю прямих м'язів 

живота) 

 

Скiльки дiлянок видiляють у 

надчеревній ділянці живота? 

(3) 

 

Скiльки дiлянок видiляють у 

середній черевній ділянці 

живота? 

(3) 

 

Скiльки дiлянок видiляють у 

підчеревній ділянці живота? 

(3) 

 

Скiльки всього дiлянок видiляють 

на передній стінці живота? 

(9) 

 

На якi ділянки подiляється 

надчеревна ділянка живота? 

(Надчеревну, підреброві праву та 

ліву ділянки) 

 

На якi ділянки поділяють 

середню черевну ділянку 

живота? 

(Пупкову, бічні праву та ліву 

ділянки) 

 

На якi ділянки подiляється 

підчеревна ділянка живота? 

(Лобкову, пахвинні праву та ліву 

ділянки) 

 

Шлунок розміщений мiж: 

(Стравоходом i 12-палою 

кишкою) 

 

Шлунок проектується на такi 

дiлянки живота: 

(Надчеревну та підреброву ліву 

ділянки) 

 

У черевній порожнині серозна 

оболонка має назву: 

(Очеревина) 

 

Очеревина має такі листки: 

(Парієтальний і вісцеральний) 

 

Із кiлькох бокiв орган вкритий 

очеревиною, якщо вiн 

розміщений 

iнтраперитонеально? 

(4) 

 

Із кiлькох бокiв орган вкритий 

очеревиною, якщо вiн 

розміщений мезоперитонеально? 

(3) 
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Із кiлькох бокiв орган вкритий 

очеревиною, якщо вiн розмі-

щений екстраперитонеально? 

(1) 

 

Шлунок має такі стiнки: 

(Передню i задню) 

Мала кривина шлунка 

спрямована: 

(Вгору i вправо) 

 

Велика кривина шлунка 

спрямована: 

(Вниз i влiво) 

 

Мiсце впадання стравоходу в 

шлунок називається: 

(Кардіальним отвором) 

 

Вхiдний отвiр шлунка 

розміщений: 

(Зліва від хребта на рівні Х–ХI 

грудних хребцiв) 

 

Шлунок має такі частини: 

(Дно, тiло, кардiальну та 

пiлоричну частини) 

 

Пiлоричний отвiр шлунка 

розміщений: 

(Справа від хребта на рівні ХII 

грудного – I поперекового 

хребців) 

 

Між малою кривиною шлунка і 

воротами печінки розміщена: 

(Печiнково-шлункова зв`язка) 

 

Між великою кривиною шлунка і 

поперечною ободовою кишкою 

розміщена: 

(Шлунково-ободовокишкова 

зв`язка) 

 

Між великою кривиною шлунка і 

воротами селезінки розміщена: 

(Шлунково-селезiнкова зв`язка) 

 

Між кардіальною частиною 

шлунка і діафрагмою розміщена: 

(Шлунково-діафрагмова зв`язка) 

 

Печiнково-шлункова зв`язка 

розміщена: 

(Між малою кривиною шлунка і 

воротами печінки) 

 

Шлунково-ободовокишкова 

зв`язка розміщена: 

(Між великою кривиною шлунка 

і поперечною ободовою 

кишкою) 

 

Шлунково-селезінкова зв`язка 

розміщена: 

(Між великою кривиною шлунка 

і воротами селезінки) 

 

Шлунково-діафрагмова зв`язка 

розміщена: 

(Між кардіальною частиною 

шлунка і діафрагмою) 

 

Зовнiшня оболонка стінки 

шлунка – це: 

(Очеревина) 

 

Як очеревина вкриває шлунок? 

(Інтраперитонеально) 

 

Стiнка шлунка має такi оболонки: 

(Серозну, м`язову, підслизову та 

слизову) 
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Скiльки шарiв має м`язова 

оболонка стінки шлунка? 

(3) 

 

М`язова оболонка стінки шлунка 

має такi шари: 

(Зовнiшнiй поздовжній, середнiй 

циркулярний, внутрiшнiй косий) 

 

Воротарний м'яз-замикач шлунка 

утворений: 

(Циркулярним шаром м`язової 

оболонки) 

 

На мiсцi переходу шлунка в 

дванадцятипалу кишку 

розміщенi: 

(Воротарний отвір, заслінка 

воротаря і воротарний м'яз-

замикач) 

 

Заслінка воротаря шлунка 

утворена: 

(Кільцеподібною складкою 

слизової оболонки) 

 

Воротарна частина шлунка 

поділяється на: 

(Воротарну печеру і воротарний 

канал) 

 

Поздовжнi складки слизової 

шлунка розміщенi: 

(Вздовж малої кривини) 

 

«Шлункова доріжка» розміщена: 

(Вздовж малої кривини) 

 

«Шлункова доріжка» утворена: 

(Поздовжнiми складками 

слизової шлунка) 

 

Шлункові залози виділяють: 

(Шлунковий сік) 

 

Шлункові залози відкриваються 

своїми отворами: 

(На дні шлункових ямочок 

слизової шлунка) 

 

Складки слизової оболонки 

шлунка утворюються за 

рахунок: 

(Підслизової оболонки) 

 

Верхньою межею тонкої кишки є: 

(Пiлоричний отвiр шлунка) 

 

Нижньою межею тонкої кишки є: 

(Ілеоцекальний отвiр) 

 

Тонка кишка має такi вiддiли: 

(12-палу кишку, порожню, 

клубову) 

 

Дванадцятипала кишка має 

вигляд підкови, що охоплює: 

(Голівку пiдшлункової залози) 

 

У 12-палiй кишцi розрiзняють 

такi частини: 

(Верхню, низхiдну, 

горизонтальну, висхiдну) 

 

На якому рiвнi розміщена верхня 

частина 12-палої кишки? 

(ХII грудного – I поперекового 

хребцiв) 

 

Назвіть місце проекції верхньої 

частини 12-палої кишки на 

передню стінку живота: 

(Надчеревна ділянка) 
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Верхній згин 12-палої кишки 

розміщений мiж: 

(Верхньою і низхідною 

частинами) 

 

Низхідна частина 12-палої кишки 

розміщена на рiвнi: 

(I–III поперекових хребцiв) 

 

На якiй стiнцi низхідної частини 

12-палої кишки розміщена 

поздовжня складка? 

(Медiальнiй) 

 

У нижнiй частинi поздовжньої 

складки низхiдної частини          

12-палої кишки знаходиться: 

(Великий сосочок 12-палої 

кишки) 

 

Нижній згин 12-палої кишки 

розміщений мiж: 

(Низхідною і горизонтальною 

частинами) 

 

На великому сосочку 12-палої 

кишки вiдкриваються: 

(Загальна жовчна протока i 

протока пiдшлункової залози) 

 

На малому сосочку 12-палої 

кишки вiдкривається: 

(Додаткова протока пiдшлункової 

залози) 

 

Де розміщений великий сосочок 

12-палої кишки? 

(У нижньому відділі поздовжньої 

складки низхiдної частини)  

 

Де розміщений малий сосочок   

12-палої кишки? 

(На поздовжній складці низхiдної 

частини вище від великого 

сосочка) 

 

Верхня частина 12-палої кишки 

вкрита очеревиною: 

(Інтраперитонеально) 

 

Горизонтальна частина 12-палої 

кишки розміщена на рiвнi: 

(III поперекового хребця) 

 

Висхідна частина 12-палої кишки 

розміщена на рiвнi: 

(II поперекового хребця) 

 

Великий (фатерів) сосочок 

розміщений на: 

(Медiальнiй стiнцi низхiдної 

частини 12-палої кишки) 

 

Цибулиною 12-палої кишки 

називається: 

(Початковий вiддiл 12-палої 

кишки) 

 

Дванадцятипала кишка вкрита 

очеревиною: 

(Екстраперитонеально) 

 

Яка частина 12-палої кишки 

переходить у порожню кишку? 

(Висхiдна) 

 

На якому рівні 12-пала кишка 

переходить у порожню кишку? 

(На рівні II поперекового хребця) 

 

Який анатомічний утвір 

відповідає місцю переходу        

12-палої кишки в порожню? 
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(Дванадцятипало-

порожньокишковий згин) 

 

На якому рівні розміщений 

дванадцятипало-

порожньокишковий згин? 

(Зліва від II поперекового хребця) 

 

Назвіть зв'язку 12-палої кишки: 

(Печінково-

дванадцятипалокишкова) 

 

Назвіть відділи брижової частини 

тонкої кишки: 

(Порожня і клубова) 

 

Назвіть відділи брижової частини 

товстої кишки: 

(Поперечна ободова та 

сигмоподібна) 

 

Стінка брижової частини тонкої 

кишки має такі шари: 

(Слизова, підслизова, м'язова та 

серозна) 

 

Стінка 12-палої кишки має такі 

шари: 

(Слизова, підслизова, м'язова та 

адвентиція) 

 

Порожня і клубова кишки вкриті 

очеревиною: 

(Інтраперитонеально) 

 

Складки, ворсинки, залози і 

поодинокі лімфатичні вузлики 

розміщенi в: 

(Слизовій оболонці тонкої 

кишки) 

 

Ворсинки слизової оболонки 

тонкої кишки виконують 

функцію: 

(Всмоктування поживних 

речовин) 

 

М`язова оболонка тонкої кишки 

складається з таких шарiв: 

(Зовнiшнього поздовжнього i 

внутрiшнього циркулярного) 

 

Складки слизової оболонки 

тонкої кишки утворюються за 

рахунок: 

(Підслизової оболонки) 

 

Товста кишка має такi вiддiли: 

(Слiпа з червоподiбним 

вiдростком, ободова, пряма) 

 

Ободова кишка має такi вiддiли: 

(Висхiдний, поперечний, 

низхiдний, сигмоподiбний) 

 

Вiдмiнними ознаками товстої 

кишки є: 

(Стрiчки, випини (гаустри) 

ободової кишки, чепцеві 

(жирові) привiски) 

 

Стрiчки ободової кишки 

утворенi: 

(Поздовжнiм шаром м`язової 

оболонки) 

 

Ободова кишка має такi стрiчки: 

(Брижова, чепцева, вільна) 

 

Слiпа кишка вкрита очеревиною: 

(Інтраперитонеально) 
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Червоподiбний вiдросток 

розміщений: 

(Інтраперитонеально i має брижу) 

 

Слiпа кишка розміщена: 

(У правiй клубовiй ямцi) 

 

Висхiдна ободова кишка 

розміщена: 

(У правiй бiчнiй дiлянцi) 

 

Висхiдна ободова кишка вкрита 

очеревиною: 

(Мезоперитонеально) 

 

Правий згин ободової кишки 

розміщений мiж: 

(Висхiдною i поперечною 

ободовими кишками) 

 

Поперечна ободова кишка 

розміщена мiж: 

(Лiвим та правим ободовими 

згинами) 

 

Поперечна ободова кишка вкрита 

очеревиною: 

(Інтраперитонеально i має брижу) 

 

Лiвий згин ободової кишки 

розміщений мiж: 

(Поперечною та низхiдною 

ободовою кишкою) 

 

Низхiдна ободова кишка 

розміщена: 

(У лiвiй бiчнiй дiлянцi) 

 

Низхiдна ободова кишка вкрита 

очеревиною: 

(Мезоперитонеально) 

 

Низхiдна ободова кишка 

розміщена мiж: 

(Поперечною i сигмоподiбною 

ободовими кишками) 

 

Слизова оболонка ободової 

кишки утворює: 

(Пiвмiсяцевi складки) 

 

Стінка ободової кишки має такі 

шари: 

(Слизова, підслизова, м'язова та 

серозна) 

 

М`язова оболонка ободової 

кишки складається iз таких 

шарiв: 

(Зовнiшнього поздовжнього i 

внутрiшнього циркулярного) 

 

Поздовжній шар м`язової 

оболонки ободової кишки 

утворює: 

(Стрічки) 

 

Пряма кишка розміщена в: 

(Порожнинi малого таза) 

 

Пряма кишка має такі згини: 

(Крижовий, промежинний та         

S-подібний у фронтальній 

площині) 

 

Пряма кишка має такі частини: 

(Ампулу та відхідниковий канал) 

 

В ампулi прямої кишки 

розміщенi: 

(Поперечнi складки) 

 

У вiдхiдниковому каналi 

розміщенi: 
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(Вiдхiдниковi стовпи, 

вiдхiдниковi пазухи та 

півмісяцеві заслiнки) 

 

Прямокишкове венозне 

сплетення розміщене: 

(Під слизовою оболонкою 

відхідникового каналу) 

 

Внутрішній м’яз-замикач 

відхідника утворений: 

(Коловим шаром м`язової 

оболонки вiдхiдникового 

каналу) 

 

Зовнішній м’яз-замикач 

відхідника утворений: 

(М`язами промежини) 

 

Мiж вiдхiдниковими стовпами 

утворюються: 

(Вiдхiдниковi пазухи) 

 

Верхня частина прямої кишки 

очеревиною вкрита: 

(Інтраперитонеально) 

 

Середня частина прямої кишки 

очеревиною вкрита: 

(Мезоперитонеально) 

 

Нижня частина прямої кишки 

очеревиною вкрита: 

(Екстраперитонеально) 

 

Печiнка має такi поверхнi: 

(Дiафрагмову i нутрощеву) 

 

Які краї має печiнка? 

(Задній та нижній) 

 

На дiафрагмовiй поверхнi печiнки 

виділяють такі частки: 

(Праву та ліву) 

 

Квадратна та хвостата частки 

печінки розміщенi на: 

(Вісцеральній поверхні) 

 

На дiафрагмовiй поверхнi печiнки 

знаходиться: 

(Голе поле та серпоподібна 

зв’язка) 

 

На нутрощевiй поверхнi печiнки 

знаходиться: 

(Ямка жовчного мiхура) 

 

До нутрощевої поверхнi печiнки 

прилягають такi органи: 

(Стравохiд, шлунок, 12-пала 

кишка, ободова кишка, права 

нирка і права надниркова залоза) 

 

Печiнка розміщена в таких 

дiлянках живота: 

(Правому пiдребер’ї, власне 

надчеревній ділянці, частково у 

лiвому пiдребер’ї) 

 

Поперечна борозна вiсцеральної 

поверхнi печiнки називається: 

(Воротами печiнки) 

 

У воротах печiнки структури 

розміщенi справа налiво у такiй 

послiдовностi: 

(Загальна печiнкова протока, 

ворiтна печінкова вена, власна 

печiнкова артерiя) 
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Лiва сагiтальна борозна 

вiсцеральної поверхнi печiнки 

утворена: 

(Щілиною круглої зв’язки та 

щілиною венозної зв’язки) 

 

Права сагiтальна борозна 

вiсцеральної поверхнi печiнки 

утворена: 

(Ямкою жовчного міхура та 

борозною порожнистої вени) 

 

Квадратна частка печiнки 

обмежена: 

(Щілиною круглої зв’язки, ямкою 

жовчного міхура та воротами 

печінки) 

 
Хвостата частка печiнки 
обмежена: 

(Щілиною венозної зв’язки, 
борозною порожнистої вени та 
воротами печінки) 

 
Попереду ворiт печiнки 
розміщена: 

(Квадратна частка) 
 
Позаду ворiт печiнки розміщена: 
(Хвостата частка) 
 
Вiдростками хвостатої частки 
печiнки є: 

(Соскоподiбний i хвостатий 
вiдростки) 

 
Морфофункцiональною 
одиницею печiнки є: 

(Часточка) 
 

У центрi часточки печiнки 
розміщена: 

(Центральна вена) 

Початковим ланцюгом 

жовчновивiдних шляхiв є: 

(Жовчні проточки) 

 

Загальна печiнкова протока 

утворюється в результатi злиття: 

(Правої та лівої печінкових 

проток) 

 

Спільна жовчна протока 

утворюється при злиттi: 

(Загальної печінкової та 

міхурової проток) 

 

Верхня межа печiнки справа по 

середньоключичнiй лiнiї 

перебуває на рiвнi: 

(IV мiжребер’я) 

 

Нижня межа печінки справа по 

середнiй пахвовiй лiнiї 

перебуває на рівні: 

(Х мiжребер’я) 

 

Печiнка вкрита очеревиною: 

(Інтраперитонеально) 

 

У нормі нижній край печiнки 

знаходиться: 

(По краю правої ребрової дуги) 

 

Назвіть зв’язки печiнки: 

(Серпоподібна, вінцева, кругла, 

печінково-дуоденальна, 

печінково-шлункова та 

печінково-ниркова зв’язки) 

 

Назвіть зв’язки печiнки, що 

відходять від її воріт: 

(Печінково-дуоденальна та 

печінково-шлункова зв’язки) 
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Жовчний мiхур має такі вiддiли: 

(Дно, тiло, шийку) 

 

Шийка жовчного мiхура 

продовжується в: 

(Мiхурову протоку) 

 

Печiнково-пiдшлункова ампула 

утворюється при злиттi: 

(Загальної жовчної i 

пiдшлункової проток) 

 

Загальна жовчна протока 

вiдкривається на: 

(Великому сосочку 12-палої 

кишки) 

 

Жовчний мiхур вкритий 

очеревиною: 

(Мезоперитонеально) 

 

Сфiнктер Оддi – це: 

(Сфiнктер печiнково-

пiдшлункової ампули) 

 

Стінка жовчного міхура має такі 

оболонки: 

(Слизову, підслизову, м'язову та 

серозну) 

 

У ділянці шийки жовчного міхура 

на слизовій оболонці 

формується: 

(Спіральна складка) 

 

Частинами пiдшлункової залози 

є: 

(Голівка, тiло, хвiст) 

 

Пiдшлункова залоза вкрита 

очеревиною: 

(Екстраперитонеально) 

Пiдшлункова залоза розміщена на 

рiвнi: 

(I–II поперекових хребцiв) 

 

Голівка пiдшлункової залози вiд 

тiла вiддiляється: 

(Вирiзкою) 

 

Тiло пiдшлункової залози має 

такі поверхнi: 

(Передньоверхню, 

передньонижню та задню) 

 

Хвiст пiдшлункової залози 

доходить до: 

(Ворiт селезiнки) 

 

Додаткова протока пiдшлункової 

залози формується в: 

(Голівцi) 

 

Додаткова протока пiдшлункової 

залози вiдкривається на: 

(Малому сосочку 12-палої 

кишки) 

 

Пiдшлункова залоза належить до 

залоз: 

(Змiшаної секрецiї) 

 

Панкреатичнi острiвцi (острiвцi 

Лангерганса) належать до: 

(Внутрiшньосекреторної частини 

залози) 

 

Зовнiшньосекреторна частина 

пiдшлункової залози 

представлена: 

(Часточками) 
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Внутрiшньосекреторна частина 

пiдшлункової залози 

представлена: 

(Панкреатичними острiвцями) 

 

Панкреатичнi острiвцi (острiвцi 

Лангерганса) в основному 

зосередженi в: 

(Хвостi та тілі) 

 

Черевна порожнина зверху 

обмежена: 

(Дiафрагмою) 

 

Якi з нижченазваних органiв 

вкритi очеревиною 

iнтраперитонеально? 

(Шлунок, поперечна ободова 

кишка, слiпа кишка з 

червоподібним відростком, 

верхня частина прямої кишки) 

 

Із скiлькох бокiв орган               

вкритий очеревиною, якщо             

він розміщений 

iнтраперитонеально? 

(4) 

 

Із скiлькох бокiв орган вкритий 

очеревиною, якщо вiн 

розміщений мезоперитонеально? 

(3) 

 

Із скiлькох бокiв орган вкритий 

очеревиною, якщо вiн 

розміщений 

екстраперитонеально? 

(1) 

 

Якi з нижченазваних органiв 

вкритi очеревиною 

мезоперитонеально? 

(Матка, висхiдна та низхiдна 

ободові кишки, жовчний міхур) 

 

Якi з нижченазваних органiв 

вкритi очеревиною 

екстраперитонеально? 

(Пiдшлункова залоза, нирки, 

сечоводи) 

 

Якi з названих вiддiлiв тонкої 

кишки мають брижу? 

(Порожня та клубова) 

 

Мiж серединною та присереднiми 

пупковими складками передньої 

черевної стінки розміщена: 

(Надмiхурова ямка) 

 

Надмiхурова ямка передньої 

черевної стінки розміщена мiж: 

(Серединною i присередньою 

пупковими складками) 

 
Мiж присередньою i бiчною 
пупковими складками передньої 
черевної стінки розміщена: 

(Присередня пахвинна ямка) 
 
Присередня пахвинна ямка 
передньої черевної стінки 
розміщена мiж: 

(Присередньою i бiчною 
пупковими складками) 

 
Латеральна пахвинна ямка 
передньої черевної стінки 
розміщена: 

(Латеральнiше від бiчної 
пупкової складки) 

 
Поверхневе пахвинне кiльце 
проектується в: 

(Присередню пахвинну ямку) 
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Глибокому пахвинному кiльцю 

вiдповiдає: 

(Бiчна пахвинна ямка) 

 

Малий чепець утворений: 

(Печінково-шлунковою та 

печінково-дуоденальною 

зв’язками) 

 

Мiж листками малого чепця 

справа налiво розміщенi: 

(Спільна жовчна протока, ворітна 

печінкова вена, власна печінкова 

артерія) 

 

Великий чепець нижче від 

поперечної ободової кишки 

утворений: 

(4 листками очеревини) 

 

До складу великого чепця 

входять: 

(Шлунково-ободовокишкова, 

шлунково-селезінкова та 

шлунково-діафрагмова зв’язки) 

 

Верхнiй поверх очеревини вiд 

середнього вiдокремлений: 

(Поперечною ободовою кишкою i 

її брижою) 

 

Якi з названих вiддiлiв товстої 

кишки мають брижу? 

(Червоподібний відросток, 

поперечна та сигмоподібна 

ободові кишки, верхня частина 

прямої кишки) 

 

Які поверхи виділяють у 

порожнині очеревини? 

(Верхній, середній та нижній) 

Верхній поверх порожнини 

очеревини подiляється на: 

(Передшлункову, печiнкову i 

чепцеву сумки) 

 

У верхньому поверсi порожнини 

очеревини розміщенi такі 

органи: 

(Печiнка, жовчний мiхур, 

шлунок, верхня частина 12-палої 

кишки, селезiнка, підшлункова 

залоза) 

 

Верхній поверх порожнини 

очеревини розміщений: 

(Між діафрагмою та поперечною 

ободовою кишкою) 

 

Середній поверх порожнини 

очеревини розміщений: 

(Між поперечною ободовою 

кишкою та входом у малий таз) 

 

Нижній поверх порожнини 

очеревини розміщений: 

(У порожнині малого таза) 

 

Печiнкова сумка вiд 

передшлункової вiдокремлена: 

(Серпоподібною зв`язкою 

печiнки) 

 

Через чепцевий отвiр мiж собою 

сполучаються: 

(Печiнкова i чепцева сумки) 

 

Чепцевий отвiр спереду 

обмежений: 

(Вільним краєм печінково-

дуоденальної зв’язки)  
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Чепцевий отвiр ззаду обмежений: 

(Парієтальною очеревиною, що 

покриває нижню порожнисту 

вену) 

 

Чепцевий отвiр вгорі обмежений: 

(Хвостатою часткою печінки) 

 

Чепцевий отвiр внизу обмежений: 

(Верхньою частиною 12-палої 

кишки) 

 

Зверху чепцева сумка обмежена: 

(Хвостатою часткою печiнки) 

 

Передню стiнку чепцевої сумки 

утворюють: 

(Задня стiнка шлунка, малий 

чепець та шлунково-ободова 

зв’язка) 

 

Задню стiнку чепцевої сумки 

утворює: 

(Парiєтальний листок очеревини, 

що вкриває підшлункову залозу 

та задню стінку живота) 

 

Чим утворена нижня стiнка 

чепцевої сумки? 

(Поперечною ободовою кишкою 

та її брижою)  

 

Печінкова сумка охоплює такі 

органи: 

(Праву частку печiнки, жовчний 

мiхур, верхній полюс правої 

нирки та праву надниркову 

залозу) 

 

Зверху, латерально і спереду 

печінкова сумка обмежена: 

(Парієтальною очеревиною, що 

вкриває діафрагму) 

Медіально печінкова сумка 

обмежена: 

(Серпоподібною  зв’язкою 

печінки) 

 

Ззаду печінкова сумка обмежена: 

(Вінцевою зв’язкою печінки) 

 

Знизу печінкова сумка обмежена: 

(Брижою поперечної ободової 

кишки) 

 

Передшлункова сумка охоплює 

такі органи: 

(Ліву частку печінки, селезінку, 

передню стінку шлунка) 

 

Зверху, латерально і спереду 

передшлункова сумка обмежена: 

(Парієтальною очеревиною, що 

вкриває діафрагму) 

 

Знизу передшлункова сумка 

обмежена: 

(Брижою поперечної ободової 

кишки) 

 

Ззаду передшлункова сумка 

обмежена: 

(Передньою стінкою шлунка, 

малим чепцем, лівою частиною 

вінцевої зв’язки печінки)  

 

Медіально передшлункова сумка 

обмежена: 

(Серпоподібною зв’язкою 

печінки)  
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У середньому поверсi порожнини 

очеревини розміщенi такі 

органи: 

(Петлі порожньої та клубової 

кишок, сліпа кишка з 

червоподібним відростком, 

висхідна, поперечна, низхідна та 

сигмоподібна ободові кишки) 

 

У середньому поверсі порожнини 

очеревини розміщенi: 

(Права i лiва брижовi пазухи, 

права i ліва приободовокишкові 

борозни) 

 

Права приободовокишкова 

борозна обмежена: 

(Парiєтальною очеревиною i 

висхiдною ободовою кишкою) 

 

Лiва приободовокишкова борозна 

обмежена: 

(Парiєтальною очеревиною i 

низхiдною ободовою кишкою) 

 

Правий брижовий синус із 

латерального боку обмежений: 

(Висхiдною ободовою кишкою) 

 

Правий брижовий синус із 

медіального боку обмежений: 

(Коренем брижі тонкої кишки) 

 

Правий брижовий синус зверху 

обмежений: 

(Коренем брижі поперечної 

ободової кишки) 

 

Правий брижовий синус вiд 

лiвого відокремлений: 

(Коренем брижi тонкої кишки) 

 

Основа трикутника правого 

брижового синуса утворена: 

(Коренем брижi поперечної 

ободової кишки) 

 

Лiвий брижовий синус із 

латерального боку обмежений: 

(Низхiдною ободовою кишкою) 

 

Медіальна стiнка лівого 

брижового синусу утворена: 

(Брижою тонкої кишки) 

 

Основа трикутника лівого 

брижового синуса утворена: 

(Входом у малий таз) 

 

У межах правої брижової пазухи 

знаходяться такі закутки: 

(Верхнiй i нижнiй клубово-

слiпокишковi та 

заслiпокишковий закутки) 

 

У межах лівої брижової пазухи 

знаходяться такі закутки: 

(Верхнiй i нижнiй  

12-палокишкові та 

міжсигмоподібний закутки) 

 

У жiнок у порожнинi малого таза 

знаходяться такі заглибини: 

(Прямокишково-маткова, 

мiхурово-маткова) 

 

У чоловiкiв у порожнинi малого 

таза знаходиться заглибина: 

(Прямокишково-мiхурова) 

 

В якому поверсi порожнини 

очеревини розміщена брижова 

частина тонкої кишки? 

(Середньому) 
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Якi з названих органiв розміщенi 

в порожнинi малого таза? 

(Матка, передмiхурова залоза, 

пряма кишка, сечовий мiхур) 

 

Як вкритий очеревиною 

наповнений сечовий мiхур? 

(Мезоперитонеально) 

 

Як вкритий очеревиною 

ненаповнений сечовий мiхур? 

(Ретроперитонеально) 

 

Нiс (зовнішній ніс) складається з: 

(Кореня, спинки, кінчика носа i 

крил носа) 

 

Кiстковий скелет носа утворений: 

(Носовими кiстками, лобовими 

вiдростками верхніх щелеп) 

 

До хрящiв носа належать: 

(Великі i малі криловi хрящi та 

хрящ носової перегородки) 

 

Носова порожнина через хоани 

сполучається з: 

(Носоглоткою) 

 

Носова порожнина через ніздрі 

сполучається із: 

(Зовнішнім середовищем) 

 

Кiсткова частина перегородки 

носа утворена: 

(Лемiшем, перпендикулярною 

пластинкою решiтчастої кiстки) 

 

Верхнiй носовий хiд розміщений 

мiж: 

(Верхньою та середньою 

носовими раковинами) 

У верхнiй носовий хiд 

вiдкриваються: 

(Заднi комiрки решiтчастої 

кiстки, клиноподібна пазуха) 

 

Середнiй носовий хiд обмежений: 

(Середньою та нижньою 

носовими раковинами) 

 

У середнiй носовий хiд 

вiдкриваються: 

(Переднi i середнi комiрки 

решiтчастої кiстки, лобова та 

верхньощелепна пазухи) 

 

Нижнiй носовий хiд розміщений 

мiж: 

(Нижньою носовою раковиною i 

нижньою стiнкою порожнини 

носа) 

 

У нижнiй носовий хiд 

вiдкриваються: 

(Носослізний та різцевий канали) 

 

До нюхової дiлянки порожнини 

носа належить слизова 

оболонка, яка вкриває: 

(Верхній носовий хід та верхню 

частину носової перегородки) 

 

До дихальної дiлянки порожнини 

носа належить слизова 

оболонка, яка вкриває: 

(Нижній і середній носові ходи та 

вiдповiднi дiлянки перегородки 

носа) 

 

Спільний носовий хiд 

розміщений мiж: 
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(Носовою перегородкою та 

присередніми поверхнями 

носових раковин) 

 

Верхньощелепна пазуха 

відкривається в: 

(Середній носовий хід) 

 

Лобова пазуха відкривається в: 

(Середній носовий хід) 

 

Передні та середні решітчасті 

комірки відкриваються в: 

(Середній носовий хід) 

 

Клиноподібна пазуха 

відкривається у: 

(Верхній носовий хід) 

 

Задні решітчасті комірки 

відкриваються у: 

(Верхній носовий хід) 

 

До приносових пазух належать 

усі, крім: 

(Скроневої) 

 

Навколоносові пазухи виконують 

функції, крім: 

(Відтоку венозної крові) 

 

Гортань розміщена на рiвнi: 

(IV–VI шийних хребцiв) 

 

Вхiд у гортань спереду 

обмежений: 

(Надгортанником) 

 

Вхiд у гортань ззаду обмежений: 

(Черпакуватими хрящями) 

 

Вхiд у гортань із боків 

обмежений: 

(Черпакувато-надгортанними 

складками) 

 

Порожнина гортанi подiляється 

на такі вiддiли: 

(Присiнок, проміжну частину, 

пiдголосникову порожнину) 

 

Шлуночок гортанi розміщений 

мiж: 

(Голосовою i присiнковою 

складками) 

 

Присiнок гортанi розміщений 

мiж: 

(Входом у гортань i 

присiнковими складками) 

 

Голосова щiлина гортані 

обмежена: 

(Голосовими складками) 

 

Голосова щiлина гортані має такi 

частини: 

(Мiжперетинкову i мiжхрящову) 

 

Міжперетинкова частина 

голосової щiлини гортані бере 

участь в: 

(Акті фонації) 

 

Міжхрящова частина голосової 

щiлини гортані бере участь у: 

(Переміщенні повітря під час 

дихання) 

 

Присiнок гортанi спереду 

обмежений: 

(Надгортанником) 
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Присiнок гортанi ззаду 

обмежений: 

(Черпакуватими хрящами і 

міжчерпакуватою складкою) 

 

Присiнок гортанi з боків 

обмежений: 

(Чотирикутною перетинкою) 

 

Пiдслизова основа гортанi 

представлена: 

(Чотирикутною перетинкою i 

еластичним конусом) 

 

Присiнкова зв`язка гортані 

утворена: 

(Нижнiм краєм чотирикутної 

перетинки) 

 

Чотирикутна перетинка гортані 

розміщена: 

(Під слизовою оболонкою 

присiнка гортанi) 

 

Голосова зв`язка гортані 

утворена: 

(Верхнiм краєм еластичного 

конуса) 

 

Еластичний конус розміщений: 

(Під слизовою оболонкою 

пiдголосникової порожнини) 

 

До непарних хрящiв гортанi 

належать: 

(Щитоподiбний, перснеподiбний, 

надгортанник) 

 

До парних хрящiв гортані 

належать: 

(Черпакуватий, клиноподiбний, 

рiжкуватий) 

Хрящi гортанi з’єднані такими 

суглобами: 

(Перснещитоподiбним та персне-

черпакуватим) 

 

Якi вiдростки має черпакуватий 

хрящ? 

(Голосовий i м`язовий) 

 

Навколо якої осi вiдбуваються 

рухи в перснещитоподiбному 

суглобi гортані? 

(Фронтальної) 

 

Навколо якої осi вiдбуваються 

рухи в перснечерпакуватому 

суглобi гортані? 

(Вертикальної) 

 

До м`язiв гортанi, якi 

розширюють голосову щiлину, 

належать: 

(Заднiй перснечерпакуватий м`яз) 

 

Яка функцiя заднього персне-

черпакуватого м`яза гортані? 

(Розширює голосову щiлину) 

Який із названих м`язiв гортані 

звужує голосову щiлину? 

(Бiчний перснечерпакуватий 

м`яз) 

 

Яка функцiя бiчного персне-

черпакуватого м`яза гортані? 

(Звужує голосову щiлину) 

 

До м`язiв, якi напружують 

голосовi зв`язки гортані 

належать: 

(Перснещитоподiбний м`яз) 
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Яка функцiя персне-

щитоподiбного м`яза гортані? 

(Напружує голосовi зв`язки) 

 

Яка функцiя поперечного i косого 

черпакуватих м`язiв гортані? 

(Звужують голосову щiлину) 

 

Яка функцiя голосового м`яза 

гортані? 

(Розслабляє голосовi зв`язки) 

 

Позаду гортанi знаходиться: 

(Глотка) 

 

Який хрящ утворює гортанний 

виступ? 

(Щитоподiбний) 

 

До верхнiх дихальних шляхiв 

належать: 

(Носова порожнина, носова і 

ротова частини глотки) 

 

До нижнiх дихальних шляхiв 

належать: 

(Гортань, трахея, бронхи) 

 

Щитоподiбний хрящ гортані 

складається з: 

(Пластинок, верхнiх i нижнiх 

рогiв) 

 

Перснеподібний хрящ гортані 

складається з: 

(Дуги і пластинки) 

 

Дуга перснеподiбного хряща 

гортані розміщена: 

(Спереду) 

 

Пластинка перснеподiбного 

хряща гортані розміщена: 

(Ззаду) 

 

На якому рiвнi розміщена трахея? 

(VI шийного – V грудного 

хребцiв) 

 

На якому рiвнi вiдбувається 

бiфуркацiя трахеї? 

(V грудного хребця) 

 

Якi частини має трахея? 

(Шийну, грудну) 

 

Позаду трахеї знаходиться: 

(Стравохiд) 

 

Основу стінки трахеї становлять: 

(15–20 хрящових півкілець) 

 

Задня стiнка трахеї називається: 

(Перетинчастою) 

 

Від біфуркації трахеї відходять: 

(Правий та лівий головнi бронхи) 

 

Основу стінки правого головного 

бронха становлять: 

(6–8 хрящових півкілець) 

 

Основу стінки лівого головного 

бронха становлять: 

(9–12 хрящових півкілець) 

 

Який із головних бронхів є 

коротшим і ширшим?  

(Правий) 

 

Який із головних бронхів є 

 немовби продовженням трахеї?  

(Правий) 
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Який із головних бронхів є 

довшим і вужчим?  

(Лівий) 

 

Верхiвка легень спереду 

проектується: 

(На 2 см вище від ключицi) 

 

Верхiвка легень спереду 

проектується: 

(На 3–4 см вище від I ребра) 

 

Верхiвка легень ззаду 

проектується: 

(На рiвнi остистого вiдростка VII 

шийного хребця) 

 

На якому рiвнi передня межа 

правої легенi переходить у 

нижню? 

(VI ребра) 

 

На якому рiвнi знаходиться 

нижня межа правої легенi по 

середньоключичнiй лiнiї? 

(VI ребра) 

 

По якiй лiнiї нижня межа правої 

легенi розміщена на рiвнi VI 

ребра? 

(Середньоключичнiй лiнiї) 

 

Яке ребро пересiкає нижня межа 

правої легені по переднiй 

пахвовiй лiнiї? 

(VII) 

 

По якiй лiнiї нижня межа правої 

легені пересiкає VII ребро? 

(Передній пахвовiй) 

 

Яке ребро пересiкає нижня межа 

правої легені по заднiй пахвовiй 

лiнiї? 

(IХ) 

 

По якiй лiнiї нижня межа правої 

легені пересiкає Х ребро? 

(Лопатковiй) 

 

На якому рiвнi знаходиться задня 

межа легень? 

(Вiд голівки II ребра до шийки ХI 

ребра) 

 

Нижня межа лівої легені щодо 

нижньої межi правої легені 

розміщена: 

(На 1–2 см нижче) 

 

Які межі правої та лівої легень 

збігаються? 

(Верхівки та задні межі) 

 

Плевра – це: 

(Серозна оболонка) 

 

Парiєтальна плевра має такi 

частини: 

(Реберну, медiастинальну, 

дiафрагмальну та купол плеври) 

 

Купол плеври утворюється при 

переходi: 

(Реберної плеври в 

медiастинальну) 

 

Плевральна порожнина – це 

порожнина мiж: 

(Парiєтальною i вiсцеральною 

плеврою) 
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Який iз закуткiв плевральної 

порожнини є найглибшим? 

(Реберно-дiафрагмальний) 

 

Плевральна порожнина містить: 

(Невелику кількість серозної 

рідини) 

 

Тиск у плевральній порожнині: 

(Від’ємний)  

 

Купол плеври ззаду вiдповiдає: 

(Голівці І ребра) 

 

Спереду купол плеври 

знаходиться: 

(На 3–4 см вище від I ребра i на 

1–2 см вище від ключицi) 

 

Передня межа правої плеври 

переходить у нижню на рiвнi: 

(VI ребра) 

 

По якiй лiнiї нижня межа правої 

плеври пересiкає VII ребро? 

(Середньоключичнiй) 

 

На якому рiвнi нижня межа 

правої плеври пересiкає 

передню пахвову лiнiю? 

(VIII ребра) 

 

По якiй лiнiї нижня межа правої 

плеври пересiкає IХ ребро? 

(Середнiй пахвовiй) 

 

На якому рiвнi нижня межа 

правої плеври пересiкає задню 

пахвову лiнiю? 

(Х ребра) 

 

По якiй лiнiї нижня межа правої 

плеври пересiкає ХI ребро? 

(Лопатковiй) 

 

На якому рiвнi нижня межа 

правої плеври пересiкає 

паравертебральну лiнiю? 

(ХII ребра) 

 

Нижня межа лiвої плеври щодо 

нижньої межi правої плеври 

розміщена: 

(На 1 см нижче) 

 

Задня межа плеври розміщена на 

рiвнi: 

(Вiд I до ХII ребра) 

 

Нижня межа плеври i легень 

вiдрiзняється: 

(На 1 ребро) 

 

Які межі легень та плеври 

збігаються? 

(Верхівки та задні межі) 

 

На які відділи поділяється 

середостiння? 

(Верхнє та нижнє) 

 

На які відділи поділяється нижнє 

середостiння? 

(Переднє, середнє та заднє) 

 

Середостiння спереду обмежене: 

(Грудниною) 

 

Середостiння з боків обмежене: 

(Медiастинальною плеврою) 

 

Середостiння ззаду обмежене: 
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(Грудним відділом хребтового 

стовпа) 

Середостiння вгорі обмежене: 

(Верхньою апертурою грудної 

клітки) 

 

Середостiння знизу обмежене: 

(Діафрагмою) 

 

Межею між верхнім та нижнім 

середостінням є: 

(Умовна горизонтальна площина, 

проведена між кутом груднини і 

міжхребцевого диска ТIV–ТV) 

 

У верхньому середостiннi 

розміщенi: 

(Тимус, верхня порожниста вена, 

дуга аорти) 

 

В якому середостiннi розміщений 

тимус? 

(Верхньому) 

 

Переднє середостiння обмежене: 

(Грудниною i передньою стiнкою 

перикарда) 

 

У передньому середостiннi 

розміщенi: 

(Внутрiшнi груднi артерiї i вени, 

лiмфатичнi вузли) 

 

Чим обмежене середнє 

середостiння? 

(Передньою i задньою стiнкою 

перикарда) 

 

Якi органи розміщенi в 

середньому середостiннi? 

(Серце, головнi бронхи, 

дiафрагмовi нерви) 

В якому середостiннi розміщене 

серце? 

(Середньому) 

 

В якому середостiннi розміщена 

трахея? 

(Верхньому) 

 

В якому середостiннi розміщенi 

головнi бронхи? 

(Середньому) 

 

Чим обмежене заднє 

середостiння? 

(Задньою стiнкою перикарда i 

хребетним стовбуром) 

 
Якi органи розміщенi в задньому 
середостiннi? 

(Стравохiд, грудна аорта, 
блукаючi нерви, симпатичнi 
стовбури, грудна лiмфатична 
протока) 

 
В якому середостiннi знаходиться 
грудна аорта? 

(Задньому) 

 
В якому середостiннi знаходяться 
симпатичнi стовбури? 

(Задньому) 
 
В якому середостiннi знаходиться 
грудна лiмфатична протока? 

(Задньому) 
 
Якi поверхнi має легеня? 
(Дiафрагмальну, середостінну, 
реберну) 

 
На медіастинальній поверхні 
легень розміщенi: 

(Ворота легень) 
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Серцева вирiзка лiвої легенi знизу 

обмежена: 

(Язичком) 

 

Лiва легеня має часток: 

(2) 

 

Права легеня має часток: 

(3) 

 

Права легеня має щiлини: 

(Косу, горизонтальну) 

 

Ліва легеня має щiлини: 

(Косу) 

 

На якiй поверхнi легень 

розміщенi ворота? 

(Середостінній) 

 

У воротах правої легенi 

структури розміщенi в такiй 

послiдовностi (зверху вниз): 

(Головний бронх, легенева 

артерiя, легеневi вени) 

 

У воротах лiвої легенi структури 

розміщенi в такiй послiдовностi 

(зверху вниз): 

(Легенева артерiя, головний 

бронх, легеневi вени) 

 

У воротах легенi головнi бронхи 

подiляються на: 

(Частковi) 

 

У правiй легенi часткових 

бронхiв: 

(3) 

 

У лiвiй легенi часткових бронхiв: 

(2) 

Частковi бронхи подiляються на: 

(Сегментарнi) 

 

Бронхiальне дерево подане 

такими структурами: 

(Головнi бронхи, частковi 

бронхи, сегментарнi бронхи, 

часточковi бронхи, кiнцевi 

бронхiоли) 

 

Легеневий ацинус утворений: 

(Дихальними бронхiолами, 

альвеолярними ходами, 

альвеолярними мiшечками, 

легеневими альвеолами) 

 

Структурно-функцiональною 

одиницею легень є: 

(Легеневий ацинус) 

 

Скiльки сегментiв має верхня 

частка лiвої легенi? 

(5) 

 

Скiльки сегментів має нижня 

частка лiвої легенi? 

(5) 

 

Скiльки сегментiв має верхня 

частка правої легенi? 

(3) 

 

Скiльки сегментiв має середня 

частка правої легенi? 

(2) 

 

Скiльки сегментiв має нижня 

частка правої легенi? 

(5) 

 

Корiнь легень складають такi 

утвори: 
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(Легеневi артерiї, легеневі вени, 

нерви, головнi бронхи, 

лiмфатичнi судини) 

 

Яке коло кровообігу утворюють 

легеневі артерії та вени? 

(Мале) 

 

Яка кров проходить по легеневих 

артеріях у легені? 

(Венозна) 

 

 Яка кров проходить по легеневих 

венах від легень? 

(Артеріальна) 

 

Яка функція відбувається в 

легенях на рівні альвеолярного 

дерева? 

(Зовнішнє дихання) 

 

Як нирка вкрита очеревиною? 

(Екстраперитонеально) 

 

На якому рiвнi розміщена права 

нирка? 

(ХII грудного – III поперекового 

хребцiв) 

 

На якому рiвнi розміщена лiва 

нирка? 

(ХI грудного – II поперекового 

хребцiв) 

 

Нирки розміщенi: 

(У поперековій ділянці біля 

задньої стінки живота в 

заочеревинному просторі) 

 

До верхнього полюса нирки 

прилягає: 

(Надниркова залоза) 

Який орган прилягає до 

медiального краю правої нирки? 

(Низхiдна частина 12-палої 

кишки) 

 

До передньої поверхнi правої 

нирки прилягає: 

(Печiнка, правий згин ободової 

кишки) 

 

До латерального краю лiвої нирки 

прилягає: 

(Селезiнка) 

 

До передньої поверхнi лiвої 

нирки прилягає: 

(Шлунок, пiдшлункова залоза, 

петлi порожньої кишки) 

 

Ниркове ложе утворене: 

(Дiафрагмою, великим 

поперековим м`язом, 

квадратним м`язом попереку, 

поперечним м`язом живота) 

 

Якi кiнцi має нирка? 

(Верхнiй, нижнiй) 

 

Якi краї має нирка? 

(Медiальний, латеральний) 

 

Де розміщенi ворота нирки? 

(На медiальному краї) 

 

До фiксуючого апарату нирки 

належить: 

(Жирова капсула) 

 

До фiксуючого апарату нирки 

належить: 

(Ниркове ложе) 
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До фiксуючого апарату нирки 

належить: 

(Ниркова ніжка) 

 

До фiксуючого апарату нирки 

належить: 

(Ниркова фасція) 

 

Ниркову нiжку утворюють: 

(Нирковi артерiя i вена, сечоводи) 

 

В якiй послiдовностi розміщенi 

оболонки нирки (вiд середини 

назовнi)? 

(Волокниста капсула, жирова 

капсула, ниркова фасцiя) 

 

Ниркова фасція має такі листки: 

(Переднирковий та 

позанирковий) 

 

Обидва листки ниркової фасції 

зростаються: 

(Біля латерального краю нирки і 

вище від надниркової залози) 

 

Кiркова речовина нирок утворює: 

(Нирковi стовпи) 

 

У пазусi нирки знаходяться: 

(Нирковi чашечки та ниркова 

миска) 

 

Структурно-функцiональною 

одиницею нирки є: 

(Нефрон) 

 

Нирковi стовпи утворенi: 

(Кiрковою речовиною) 

 

Нирковi пiрамiди утворенi: 

(Мозковою речовиною) 

Ниркова пiрамiда має: 

(Основу і верхівку) 

 

До складу нефрона не входять: 

(Нирковi чашечки) 

 

До складу нефрона не входять: 

(Сосочкові проточки) 

 

Кiлькiсть сегментiв у нирцi 

становить: 

(5) 

 

Ниркова частка обмежена: 

(Мiжчастковими судинами) 

 

Ниркова частка вміщує: 

(Ниркову піраміду з прилеглою 

до неї кірковою речовиною) 

 

Ниркові часточки розміщенi в: 

(Кірковій речовині) 

 

Утворення первинної сечi 

(фiльтрування) вiдбувається в: 

(Нирковому тiльцi) 

 

Утворення вторинної сечi 

(реабсорбцiя) вiдбувається в: 

(Канальцях нефрона) 

 

Сечовивiднi шляхи нирки 

розміщенi в такiй послiдовностi: 

(Збірні трубочки, сосочкові 

проточки, малi чашечки, великі 

чашечки, ниркова миска, 

сечоводи) 

 

Назвіть у правильній 

послідовності відділи нефрона: 

(Ниркове тільце, проксимальні 

звивисті канальці, прямі 
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канальці (петля нефрона), 

дистальні звивисті канальці) 

 

Клубочки нефрона утворені: 

(Первинною капілярною сіткою 

(артеріальною)) 

 

Ниркове тільце утворено: 

(Клубочком артеріальних 

капілярів і навколо них двома 

листками капсули 

Шумлянського-Боумена) 

 

Розрізняють такі групи нефронів: 

(Субкапсулярні, проміжні та 

юкстамедулярні) 

 

У дiлянцi ворiт нирок кровоноснi 

судини і сечовід розміщенi в 

такій  послiдовностi (спереду 

назад): 

(Вена, артерiя, сечовiд) 

 

Сечоводи мають такі частини: 

(Черевну, тазову, 

внутрiшньостiнкову) 

 

Перше звуження сечовода 

знаходиться: 

(При переходi ниркової миски в 

сечовiд) 

 

Друге звуження сечовода 

знаходиться: 

(При переходi черевної частини в 

тазову) 

 

Третє звуження сечовода 

знаходиться: 

(У тазовій частині) 

 

Четверте звуження сечовода 

знаходиться: 

(У стiнцi сечового мiхура) 

 

Сечовiд вкритий очеревиною: 

(Екстраперитонеально) 

 

Стiнка сечовода має такі шари, 

окрім: 

(Серозного) 

 

М`язова оболонка сечовода в 

нижньому вiддiлi складається з 

таких шарів: 

(Зовнiшнього та внутрiшнього 

поздовжніх i середнього 

циркулярного) 

 

Сечовий мiхур має такі частини: 

(Верхiвку, тiло, дно, шийку) 

 

Порожнiй сечовий мiхур укритий 

очеревиною: 

(Екстраперитонеально) 

 

Наповнений сечовий мiхур 

вкритий очеревиною: 

(Мезоперитонеально) 

 

Дно сечового мiхура у чоловiкiв 

розміщено: 

(На передмiхуровiй залозi) 

 

У чоловiкiв позаду сечового 

міхура розміщенi: 

(Пряма кишка, ампули 

сім'явиносних проток і сім'яні 

міхурці) 

 

Позаду сечового мiхура у жiнок 

розміщена: 

(Матка) 
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Стiнка сечового мiхура має такі 

оболонки: 

(Слизову з підслизовим 

прошарком, м’язову та 

адвентицію (або очеревину) 

 

М`язова оболонка сечового 

мiхура складається із: 

(Зовнiшнього i внутрiшнього 

поздовжнiх, середнього 

циркулярного шарiв) 

 

М`яз-замикач сечового мiхура 

утворений: 

(Циркулярним шаром м`язової 

оболонки) 

 

Слизова оболонка сечового 

мiхура не має складок у дiлянцi: 

(Трикутника) 

 

Пiдслизова основа сечового 

мiхура вiдсутня в дiлянцi: 

(Трикутника) 

 

Трикутник сечового мiхура 

розміщений на: 

(Днi) 

 

Трикутник сечового мiхура 

утворений: 

(Вічками сечоводів і внутрішнім 

вічком сечівника) 

 

У чоловіків у порожнині малого 

таза очеревина утворює: 

(Прямокишково-міхурову 

заглибину) 

 

У жінок у порожнині малого таза 

очеревина утворює: 

(Прямокишково-маткову і 

міхурово-маткову заглибини) 

 

Жіночий сечівник має довжину: 

(3–4 см) 

 

Зовнішній м`яз-замикач жіночого 

сечівника утворений: 

(За рахунок посмугованих мязів 

промежини) 

 

Зовнішнє вічко жіночого 

сечівника відкривається в: 

(Присінок піхви) 

 

Стiнка жіночого сечівника має всі 

наявні шари, окрім: 

(Серозного) 

 

До жіночих зовнiшнiх статевих 

органiв не належить: 

(Пiхва) 

 

До жіночих внутрiшнiх статевих 

органiв не належить: 

(Клiтор) 

 

Яєчник має поверхнi: 

(Медiальну, латерaльну) 

 

Яєчник має краї: 

(Брижовий, вiльний) 

 

Яєчник має кiнцi: 

(Трубний, матковий) 

 

До зв`язок яєчника належать: 

(Власна зв`язка яєчника, 

пiдвiшувальна зв`язка яєчника) 

 

Ворота яєчника розміщенi на: 

(Брижовому краї) 
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Ззовнi яєчник вкритий: 

(Одношаровим зародковим 

епiтелiєм) 

 

Кіркова речовина яєчника 

містить: 

(Яєчникові фолікули) 

 

Яєчник – це залоза: 

(Зовнішньої і внутрішньої 

секреції) 

 

Чи вкритий яєчник очеревиною? 

(Ні) 

 

Яку з частин не має матка: 

(Склепiння) 

 

Тiло матки має такі поверхнi: 

(Мiхурову, кишкову) 

 

Матка має такі краї: 

(Правий, лiвий) 

 

До оболонок стiнки матки не 

належить: 

(Адвентицiя) 

 

М`язова оболонка матки має такі 

шари: 

(Зовнiшнiй i внутрiшнiй 

поздовжнi, середній 

циркулярний) 

 

Як матка вкрита очеревиною? 

(Мезоперитонеально) 

 

Серозна оболонка матки 

називається: 

(Периметрiй) 

 

М`язова оболонка матки 

називається: 

(Мiометрiй) 

 

Слизова оболонка матки 

називається: 

(Ендометрiй) 

 

Приматкова клiтковина 

називається: 

(Параметрiй) 

 

Периметрiй – це: 

(Серозна оболонка матки) 

 

Мiометрiй – це: 

(М`язова оболонка матки) 

 

Ендометрiй – це: 

(Слизова оболонка матки) 

 

Параметрiй – це: 

(Приматкова клітковина) 

 

Серозна оболонка не вкриває: 

(Пiхвової частини шийки матки) 

 

До зв`язок матки не належить: 

(Пiдвiшувальна зв`язка матки) 

 

До частин широкої зв`язки матки 

не належить: 

(Брижа пiхви) 

 

Маткова труба має частини, крiм: 

(Шийки) 

 

До порожнистих органів 

належать усі, крiм: 

(Яєчників) 
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Перешийок маткової труби 

розміщений мiж: 

(Матковою частиною й ампулою) 

 

Лiйка маткової труби 

закiнчується: 

(Торочками маткової труби) 

 

До оболонок маткової труби не 

належить: 

(Адвентицiя) 

 

Найдовша торочка маткової 

труби називається: 

(Яєчникова) 

 

Маткова труба має отвори: 

(Матковий i черевний) 

 

Маткова труба вкрита 

очеревиною: 

(Інтраперитонеально) 

 

Який з органiв жiночої статевої 

системи вкритий очеревиною 

мезоперитонеально? 

(Матка) 

 

Який орган жiночої статевої 

системи вкритий очеревиною 

iнтраперитонеально? 

(Матковi труби) 

 

Який орган жiночої статевої 

системи розміщений у 

порожнинi очеревини, але нею 

не вкритий? 

(Яєчник) 

 

Отвiр пiхви вiдкривається в: 

(Присiнок пiхви) 

 

До оболонок пiхви не належить: 

(Серозна) 

 

Пiхва має такі стiнки: 

(Передню i задню) 

 

Соромiтна щiлина обмежена: 

(Великими соромiтними губами) 

 

Присiнок пiхви обмежений: 

(Малими соромiтними губами) 

 

Протоки великих залоз присінка 

(Бартолінієвих залоз) 

вiдкриваються в: 

(Присiнок пiхви) 

 

До частин клiтора не належить: 

(Шийка) 

 

До чоловічих зовнiшнiх статевих 

органiв не належить: 

(Сім'яний пухирець) 

 

До чоловічих внутрiшнiх 

статевих органiв не належить: 

(Калитка) 

 

Яєчко має такі поверхнi: 

(Латеральну, медiальну) 

 

Яєчко має такі краї: 

(Переднiй, заднiй) 

 

Яєчко має такі кiнцi: 

(Верхнiй, нижнiй) 

 

Яєчко ззовнi вкрите: 

(Бiлковою оболонкою) 

 

Середостiння яєчка – це: 
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(Стовщення бiлкової оболонки, 

що заходить в яєчко по задньому 

краю) 

 

Сперматогенний епiтелiй 

вистеляє: 

(Звивисті сiм`янi трубочки яєчка) 

 

Звивисті сiм`янi трубочки 

знаходяться в: 

(Часточках яєчка) 

 

Виноснi проточки яєчка 

починаються вiд: 

(Сiтки яєчка) 

 

Сітка яєчка розміщена в: 

(Середостінні яєчка) 

 

Сітка яєчка утворена: 

(Прямими сiм`яними трубочками) 

Над'яєчко знаходиться: 

(Позаду яєчка) 

 

Над'яєчко має такі частини: 

(Голівку, тiло, хвiст) 

 

Протока над'яєчка переходить у: 

(Сiм`явиносну протоку) 

 

Сперматозоїди виробляються в: 

(Покручених сiм`яних канальцях 

яєчка) 

 

Сiм`явиносна протока має такі 

частини: 

(Калиткову, канатикову, 

пахвинну, тазову) 

 

Кiнцевий вiддiл сiм`явиносної 

протоки утворює: 

(Ампулу) 

Стінка сiм`явиносної протоки має 

такі оболонки, окрім: 

(Серозної) 

 

Тазова частина сiм`явиносної 

протоки покрита очеревиною: 

(Ретроперитонеально) 

 

Сiм`явипорскувальна протока 

утворюється при злиттi: 

(Сiм`явиносної протоки i вивiдної 

протоки сiм`яного мiхурця) 

 

Сiм`яний пухирець розміщений: 

(Латерально від ампули 

сім'явиносної протоки) 

 

Сiм`яні пухирці виконують таку 

функцію: 

(Виділяють рідку частину сперми 

лужної реакції) 

 

Яєчко – це залоза: 

(Зовнішньої і внутрішньої 

секреції) 

 

Передміхурова залоза виконує 

таку функцію: 

(Виділяє секрет, що 

примішується до сперми, 

забезпечуючи рухливість 

сперматозоїдів) 

 

Основа передмiхурової залози 

спрямована: 

(Вгору) 

 

До основи передмiхурової залози 

прилягає: 

(Дно сечового мiхура) 
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До частин передмiхурової залози 

не належить: 

(Шийка) 

 

Верхiвка передмiхурової залози 

спрямована: 

(Вниз) 

 

Верхiвка передмiхурової залози 

прилягає до: 

(Сечостатевої дiафрагми) 

 

М`язова тканина передмiхурової 

залози розміщена в основному в: 

(Переднiй частинi) 

 

Залозиста паренхіма 

передмiхурової залози 

розміщена в основному в: 

(Задньому і бокових відділах)  

 

Перешийок передміхурової 

залози обмежений: 

(Сім'явипорскувальними 

протоками і передміхуровою 

частиною уретри) 

 

М`язова тканина передмiхурової 

залози утворює: 

(Внутрішній м'яз-замикач 

сечівника) 

 

Не є частиною статевого члена: 

(Хвіст) 

 

Голівка статевого члена утворена: 

(Губчастим тiлом) 

 

Чоловiчий сечiвник не має такої 

частини: 

(Тазової) 

До звужень чоловiчого сечiвника 

не належить: 

(Передмiхурова частина) 

 

До розширень чоловiчого 

сечiвника не належить: 

(Перетинчаста частина) 

 

В яку частину чоловiчого 

сечiвника вiдкривається 

сiм`явипорскувальна протока? 

(Передмiхурову) 

 

Скiльки оболонок має калитка 

(яєчко)? 

(7) 

 

Зовнiшня оболонка калитки: 

(Шкiра) 

 

Перегородка калитки утворена: 

(М`ясистою оболонкою) 

 
Зовнішній (свiдомий) сфiнктер 
чоловiчого сечiвника утворений: 

(М`язом промежини) 
 
Внутрiшня оболонка калитки – 
це: 

(Пiхвова оболонка) 
 
Зовнiшня сiм`яна фасцiя є 
похiдною вiд: 

(Поверхневої фасцiї живота) 
 
Фасцiя м`яза-підіймача яєчка є 
похiдною від: 

(Фасцiї зовнiшнього косого м`яза 
живота) 

 
М`ясиста оболонка калитки є 
похiдною від: 

(Пiдшкiрної жирової клiтковини) 
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Внутрiшня сiм`яна фасцiя є 

похiдною від: 

(Поперечної фасцiї черевної 

стiнки) 

 

Піхвова оболонка яєчка є 

похiдною від: 

(Очеревини) 

 

М`яз-пiдiймач яєчка є похiдним 

від: 

(Внутрiшнього косого i 

поперечного м`язiв живота) 

 

До внутрiшнiх чоловiчих 

статевих органiв не належить: 

(Сiм`яний канатик) 

 

До зовнiшнiх чоловiчих статевих 

органiв не належить: 

(Над`яєчко) 

 

Піхвова оболонка яєчка має такі 

листки: 

(Вісцеральний і парієтальний) 

 

Парієтальний листок піхвової 

оболонки яєчка зрощений із: 

(Внутрішньою сім'яною фасцією) 

 

Вісцеральний листок піхвової 

оболонки яєчка зрощений із: 

(Білковою оболонкою яєчка) 

 

До складу сiм`яного канатика 

входять: 

(Сім'явиносна протока, яєчкова 

артерія, артерія сім'явиносної 

протоки, лозоподібне венозне 

сплетення, піхвовий відросток) 

 

Сiм`яний канатик розміщений на 

рівні: 

(Від хвоста над`яєчка до 

глибокого пахвинного кільця) 

 

Промежина має форму: 

(Ромба) 

 

Спереду промежина обмежена: 

(Лобковим симфiзом) 

 

По боках промежина обмежена: 

(Нижніми гілками лобкових 

кісток і гілками сідничних 

кісток) 

 

Промежина подiляється на 

трикутники (дiлянки) лiнiєю, яка 

з'єднує: 

(Сiдничнi горби) 

  

Ззаду промежина обмежена: 

(Верхiвкою куприка) 

 

Промежина подiляється на такі 

трикутники (ділянки): 

(і тазовий) 

 

Промежину сечостатевого 

трикутника (дiлянки) утворює: 

(Поверхневий поперечний м'яз 

промежини) 

 

Промежину сечостатевого 

трикутника (дiлянки) утворює: 

(Сіднично-печеристий м'яз) 

 

Промежина сечостатевого 

трикутника (дiлянки) утворена: 

(Цибулиногубчастим м'язом) 
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Промежину сечостатевого 

трикутника (дiлянки) утворює: 

(Поверхневий листок власної 

фасції промежини) 

  

Дiафрагму сечостатевого 

трикутника (дiлянки) утворює: 

(Глибокий поперечний м'яз 

промежини) 

 

Дiафрагму сечостатевого 

трикутника (дiлянки) утворює: 

(Зовнішній м'яз-замикач 

сечiвника) 

 

Дiафрагму сечостатевого 

трикутника (дiлянки) утворює: 

(Верхня фасцiя сечостатевої 

дiафрагми) 

 

Дiафрагму сечостатевого 

трикутника (дiлянки) утворює: 

(Нижня фасцiя сечостатевої 

дiафрагми) 

 

Промежину тазового трикутника 

(дiлянки) утворює: 

(Зовнішній м'яз-замикач 

вiдхiдника) 

 

Промежину тазового трикутника 

(дiлянки) утворює: 

(Поверхнева фасція промежини) 

 

Дiафрагму тазового трикутника 

(дiлянки) утворює: 

(М'яз-пiдiймач вiдхiдника) 

 

Дiафрагму тазового трикутника 

(дiлянки) утворює: 

(Верхня фасцiя дiафрагми таза) 

 

Дiафрагму тазового трикутника 

(дiлянки) утворює: 

(Нижня фасцiя дiафрагми таза) 

 

До м'язiв промежини належить: 

(Зовнiшнiй м'яз-замикач 

вiдхiдника) 

 

До м'язiв промежини належить: 

(Сiднично-печеристий м'яз) 

 

До м'язiв промежини належить: 

(М'яз-пiдiймач вiдхiдника) 

 

До м'язiв промежини належить: 

(Зовнішній м'яз-замикач 

сечiвника) 

 

До м'язiв промежини належить: 

(Цибулиногубчастий м'яз) 

 

До м'язiв промежини належить: 

(Глибокий поперечний м'яз 

промежини) 

 

До поверхневих м'язiв сечо-

статевого трикутника (дiлянки) 

належить: 

(Поверхневий поперечний м'яз 

промежини) 

 

До поверхневих м'язiв сечо-

статевого трикутника (дiлянки) 

належить: 

(Цибулиногубчастий м'яз) 

 

До поверхневих м'язiв сечо-

статевого трикутника (дiлянки) 

належить: 

(Сiднично-печеристий м'яз) 
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До глибокої групи м'язiв сечо-

статевого трикутника (дiлянки) 

належить: 

(Глибокий поперечний м'яз 

промежини) 

 

До глибокої групи м'язiв сечо-

статевого трикутника (дiлянки) 

належить: 

(Зовнішній м'яз-замикач 

сечiвника) 

 

До поверхневої групи м'язiв 

тазового трикутника (дiлянки) 

належить: 

(Зовнiшнiй м'яз-замикач 

вiдхiдника) 

 

До глибокої групи м'язiв тазового 

трикутника (дiлянки) належить: 

(Куприковий м'яз) 

 

До глибокої групи м'язiв тазового 

трикутника (дiлянки) належить: 

(М'яз-підіймач відхідника) 

 

До фасцій тазового трикутника 

(дiлянки) належать: 

(Поверхнева фасція промежини, 

власна фасція промежини і 

тазова фасція)  

 

До фасцій сечостатевого 

трикутника (дiлянки) належать: 

(Лише власна фасція промежини)  

 

Ділянка між прямою кишкою і 

зовнішніми статевими органами 

має назву: 

(Сухожилковий центр 

промежини)  

 

Тазова діафрагма утворена: 

(М’язом-підіймачем відхідника, 

верхньою та нижньою фасціями 

діафрагми таза)  

 

Сечостатева діафрагма утворена: 

(Глибоким поперечним м’язом 

промежини, верхньою та 

нижньою фасціями сечостатевої 

діафрагми)  

 

Сіднично-відхідникова ямка 

розміщена: 

(По боках від м’яза-підіймача 

відхідника і прямої кишки)  

 

До залоз ентодермального 

походження, якi розвиваються з 

епiтелiальної вистiлки глоткової 

кишки, належить: 

(Щитоподiбна) 

 

До залоз ентодермального 

походження, якi розвиваються з 

епiтелiальної вистiлки глоткової 

кишки, належить: 

(Прищитоподiбнi) 

 

До залоз ентодермального 

походження, якi розвиваються iз 

епiтелiю кишкової трубки, 

належить: 

(Панкреатичнi острiвцi 

пiдшлункової залози) 

 

До залоз мезодермального 

походження належать: 

(Кiркова речовина надниркових 

залоз) 

 

До залоз мезодермального 

походження належить: 
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(Інтерстицiальнi клiтини статевих 

залоз) 

 

До залоз ектодермального 

походження, якi є похiдними 

переднього вiддiлу нервової 

трубки, належить: 

(Гiпофiз) 

 

До залоз ектодермального 

походження, якi є похiдними 

переднього вiддiлу нервової 

трубки, належить: 

(Епiфiз) 

 

До залоз ектодермального 

походження, якi є похiдними 

симпатичного вiддiлу нервової 

системи, належить: 

(Мозкова речовина надниркових 

залоз) 

 

До гiпофiзозалежних залоз 

належить: 

(Кiркова речовина надниркових 

залоз) 

 

До гiпофiзозалежних залоз 

належить: 

(Щитоподiбна залоза) 

 

До гiпофiзозалежних залоз 

належать: 

(Статевi залози) 

 

Щитоподiбна залоза за 

походженням належить до залоз: 

(Ентодермально-бранхiогенної 

групи) 

 

Щитоподiбна залоза розміщена у: 

(Переднiй дiлянцi шиї) 

Щитоподiбна залоза має: 

(Праву i лiву частки) 

 

Частки щитоподiбної залози 

з'єднанi мiж собою: 

(Перешийком) 

 

Вгору вiд перешийка 

щитоподiбної залози вiдходить: 

(Пiрамiдальна частка) 

 

До гормонiв щитоподiбної залози 

належить: 

(Тироксин) 

 

До гормонiв щитоподiбної залози 

належить: 

(Трийодтиронiн) 

 

До гормонiв щитоподiбної залози 

належить: 

(Тиреокальцитонiн) 

 

Прищитоподiбнi залози 

розміщенi на: 

(Заднiй поверхнi щитоподiбної 

залози) 

 

За походженням прищитоподiбні 

залози належать до: 

(Ентодермально-бранхiогенної 

групи) 

 

Прищитоподiбнi залози 

виробляють: 

(Паратгормон) 

 

Прищитоподiбнi залози 

регулюють: 

(Фосфорно-кальцiєвий обмiн) 
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Ендокринна частина яєчок 

видiляє гормон: 

(Тестостерон) 

 

До жiночих статевих гормонiв 

належить: 

(Естроген) 

 

Статевi залози за походженням 

належать до: 

(Мезодермальних) 

 

У регуляцiї фосфорно-

кальцiєвого обмiну бере участь: 

(Паратгормон) 

 

Надниркові залози вкритi 

очеревиною: 

(Екстраперитонеально) 

 

Надниркові залози мають 

поверхнi всi, крiм: 

(Верхньої) 

 
Надниркові залози розміщенi на 
рiвнi: 

(ХI–ХII грудних хребцiв) 
 
Кiркова речовина надниркових 
залоз має всi зони, крiм: 

(Трубчастої) 
 
До гормонiв кіркової речовини 
надниркових залоз належать: 

(Кортикостероїди) 
 
До гормонiв сiтчастої зони кори 
надниркових залоз належить: 

(Андроген) 
 
Мозкова речовина надниркових 
залоз виробляє гормон: 

(Адреналiн) 

Мозкова речовина надниркових 

залоз виробляє гормон: 

(Норадреналiн) 

 

Епiфiз належить до: 

(Промiжного мозку) 

 

У переднiй частцi гiпофiза 

виробляється: 

(Соматотропний гормон) 

 

У переднiй частцi гiпофiза 

виробляється: 

(Адренокортикотропний гормон) 

 

У переднiй частцi гiпофiза 

виробляється: 

(Тиреотропний гормон) 

 

У заднiй частцi гiпофiза 

накопичується: 

(Окситоцин) 

 

У заднiй частцi гiпофiза 

накопичується: 

(Вазопресин) 

 

Мiнералокортикоїди 

виробляються клiтинами: 

(Клубочкової зони кори 

надниркових залоз) 

 

Альдостерон виробляється 

клiтинами: 

(Клубочкової зони кори 

надниркових залоз) 

 

Глюкокортикоїди виробляються 

клiтинами: 

(Пучкової зони кори надниркових 

залоз) 
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Статевi гормони виробляються 

клiтинами: 

(Ciтчастої зони кори надниркових 

залоз) 

 

Адренокортикотропний гормон 

стимулює секрецiю гормонiв: 

(Надниркових залоз) 

 

Тиреотропний гормон активує 

продукцiю гормонiв: 

(Щитоподiбної залози) 

 

Яким органом є серце? 

(Парним) 

 

Яку форму має серце? 

(Конуса) 

 

Як спрямована поздовжня вiсь 

серця? 

(Справа налiво, зверху вниз та 

ззаду наперед) 

 

Куди спрямована верхiвка серця? 

(Вниз, вперед і влiво)  

 

Куди повернена основа серця? 

(Вгору, назад і вправо)  

 

Куди прилягає передня поверхня 

серця? 

(До груднини та ребер) 

 

Куди прилягає нижня (задня) 

поверхня серця? 

(До дiафрагми) 

 

Куди прилягають бiчнi поверхнi 

серця? 

(до легень) 

 

Яку товщину має стiнка 

передсердь? 

(2–3 мм) 

 

Яку товщину має стiнка правого 

шлуночка? 

(7–8 мм) 

 

Яку товщину має стiнка лiвого 

шлуночка? 

(15 мм) 

 

Яку назву має внутрiшнiй шар 

стiнки серця? 

(Ендокард) 

 

Яку назву має середнiй шар 

стiнки серця? 

(Мiокард) 

 

Яку назву має зовнiшнiй шар 

стiнки серця? 

(Епiкард) 

 

В якiй послiдовностi розміщенi 

шари стiнки серця (зсередини – 

назовнi)? 

(Ендокард, мiокард, епiкард) 

 

Що являє собою епiкард? 

(Це вiсцеральний листок 

перикарда) 

 

Що являє собою ендокард? 

(Це внутрiшнiй шар стiнки серця, 

який вистеляє зсередини його 

порожнину) 

 

Що являє собою мiокард? 

(Це середнiй шар стiнки серця, 

утворений серцевим 

посмугованим м`язом) 
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Звiдки беруть початок м`язовi 

волокна передсердь та 

шлуночкiв? 

(Вiд фiброзних кiлець) 

 

Яка з перелічених камер серця 

має найтовщий середнiй шар? 

(Лiвий шлуночок) 

 

Що по сутi являють собою 

волокнистi кiльця серця? 

(Це складова частина 

сполучнотканинного («м`якого») 

скелета серця) 

 

Де знаходяться волокнистi кiльця 

серця? 

(Навколо передсердно-

шлуночкових отворiв) 

 

Якi з перелічених структур серця 

належать до сполучно-

тканинного («м`якого») скелета? 

(Правий та лiвий волокнистi 

трикутники) 

 

Яка з перелічених структур серця 

належить до сполучно-

тканинного («м`якого») скелета? 

(Перетинчаста частина 

мiжшлуночкової перегородки) 

 

Яка з перелічених структур серця 

не належить до «м`якого» 

скелета? 

(М’язова частина 

міжшлуночкової перегородки)  

 

Скiльки шарiв має мiокард 

передсердь? 

(Два шари) 

 

Де розміщенi коловi волокна 

мiокарда передсердь? 

(У глибокому шарі бiля отворів 

вен, що впадають у передсердя) 

 

Що утворюють поздовжнi м`язовi 

волокна глибокого шару 

міокарда передсердь? 

(Гребінчастi м`язи) 

 

Який напрямок мають м`язовi 

волокна глибокого шару 

мiокарда передсердь? 

(Поздовжній і коловий) 

 

Який напрямок мають м`язовi 

волокна поверхневого шару 

мiокарда передсердь? 

(Поперечний) 

 

Який шар мiокарда передсердь є 

спільним для обох передсердь? 

(Поверхневий) 

 

Який шар мiокарда передсердь є 

окремим для кожного 

передсердя? 

(Глибокий) 

 

Скiльки шарiв має мiокард 

шлуночкiв? 

(Три шари) 

 

Де утворюється завиток серця? 

(На верхiвцi серця) 

 

Що, по сутi, являє собою завиток 

серця? 

(Це перехiд зовнiшнього шару 

мiокарда шлуночкiв у 

внутрiшнiй шар) 
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Якi з шарiв мiокарда шлуночкiв є 

спiльними для правого та лiвого 

шлуночків? 

(Зовнiшнiй та внутрiшнiй шар) 

 

Який із шарiв мiокарда 

шлуночкiв є окремим для 

правого та лiвого шлуночків? 

(Середнiй (циркулярний) шар) 

 

Який напрямок мають м`язовi 

волокна поверхневого шару 

мiокарда шлуночків? 

(Косий) 

 

Який напрямок мають м`язовi 

волокна середнього шару 

мiокарда шлуночків? 

(Поперечний) 

 

Який напрямок мають м`язовi 

волокна глибокого шару 

мiокарда шлуночків? 

(Поздовжній) 

 

Де розміщена вінцева борозна 

серця? 

(На межi мiж передсердями та 

шлуночками) 

 

Де розміщена передня 

міжшлуночкова борозна? 

(На переднiй поверхнi серця мiж 

шлуночками) 

 

Де розміщена задня 

міжшлуночкова борозна? 

(На заднiй поверхнi серця мiж 

шлуночками) 

 

За рахунок якої камери серця 

утворена його передня стiнка? 

(Переважно за рахунок правого 

шлуночка) 

 

Яка камера серця утворює його 

задню стiнку? 

(Переважно лiвий шлуночок)  

 

Що з’єднує мiж собою вирізка 

верхівки серця? 

(Передню та задню 

мiжшлуночковi борозни) 

 

Скiльки камер має серце людини? 

(4) 

 

Куди прямує кров iз правого 

передсердя? 

(У правий шлуночок) 

 

Куди прямує кров iз правого 

шлуночка? 

(У легеневий стовбур) 

 

Куди прямує кров iз лiвого 

передсердя? 

(У лiвий шлуночок) 

 

Куди прямує кров iз лiвого 

шлуночка? 

(В аорту) 

 

Якi з перелічених кровоносних 

судин не належать до судин 

малого кола кровообiгу? 

(Верхня та нижня порожнистi 

вени) 

 

Звiдки починається мале коло 

кровообiгу? 

(З правого шлуночка) 
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Яка з перелічених судин дає 

початок судинам малого кола 

кровообiгу? 

(Легеневий стовбур) 

 

Де закiнчується мале коло 

кровообiгу? 

(В лiвому передсердi) 

 

Якi з перелічених судин 

закінчують мале коло 

кровообiгу? 

(Легеневi вени) 

 

По яких судинах не протiкає 

артерiальна кров? 

(Легеневi артерiї) 

 

По яких судинах не протiкає 

венозна кров? 

(Правi та лiвi легеневi вени) 

 

Звiдки починається легеневий 

стовбур? 

(Вiд правого шлуночка) 

 
Де проектується початок (отвiр) 
легеневого стовбура? 

(Над мiсцем прикрiплення хряща 
III лiвого ребра до груднини) 

 
Що розміщується мiж 
розгалуженням легеневого 
стовбура та дугою аорти? 

(Артеріальна зв’язка)  
 
На якi гiлки розгалужується лiва 
легенева артерiя? 

(На двi частковi гiлки) 
 
На якi гiлки розгалужується 
права легенева артерiя? 

(На три частковi гiлки) 

Звiдки починається велике коло 

кровообiгу? 

(З лiвого шлуночка) 

 

Якi з перелічених кровоносних 

судин не належать до судин 

великого кола кровообiгу? 

(Легеневi вени) 

 

Яка з перелічених кровоносних 

судин дає початок судинам 

великого кола кровообiгу? 

(Аорта) 

 

Де закiнчується велике коло 

кровообiгу? 

(В правому передсердi) 

 

Якi з перелічених судин 

закінчують велике коло 

кровообiгу? 

(Верхня та нижня порожнистi 

вени) 

 

Яка функція відбувається на рівні 

великого кола кровообiгу? 

(Внутрішнє дихання) 

 

Яка функція відбувається на рівні 

малого кола кровообiгу? 

(Зовнішнє дихання) 

 

В яких камерах серця 

знаходиться артеріальна кров? 

(У лівому передсерді та лівому 

шлуночку) 

 

В яких камерах серця 

знаходиться венозна кров? 

(У правому передсерді та 

правому шлуночку) 
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Де проходить верхня межа серця? 

(По лiнiї, що з`єднує верхнi краї 

хрящiв третiх ребер) 

 

Де проходить права межа серця? 

(На 2 см справа вiд груднини вiд 

III до V ребрових хрящiв) 

 

Де проектується верхiвка серця? 

(У V мiжребер`ї злiва на 1 см 

досередини вiд 

середньоключичної лінії) 

 

Де проходить ліва межа серця? 

(Вiд верхнього краю III лівого 

ребра по пригруднинній лінії до 

верхівки серця) 

 

Де проходить нижня межа серця? 

(Вiд хряща правого V ребра до 

верхівки серця) 

 

Де вислуховується мітральний 

клапан серця? 

(На верхівці серця) 

 

Де вислуховується тристулковий 

клапан серця? 

(На рівні основи мечоподібного 

відростка груднини) 

 

Де вислуховується клапан аорти? 

(Справа від груднини у ІІ 

міжреберному проміжку) 

 

Де вислуховується клапан 

легеневого стовбура? 

(Зліва від груднини у ІІ 

міжреберному проміжку) 

 

 

В якому вiддiлi грудної 

порожнини розміщене серце? 

(В середньому середостiннi) 

 

Яку форму має праве передсердя? 

(Куба) 

 

Як називається додаткова 

порожнина правого передсердя? 

(Праве вушко) 

 

Що розміщується на межi 

правого та лiвого передсердь? 

(Міжпередсердна перегородка) 

 

Який iз перелічених отворiв не 

має вiдношення до правого 

передсердя? 

(Отвір легеневого стовбура) 

 

Що знаходиться на 

мiжпересереднiй перегородцi? 

(Овальна ямка) 

 

Коли функцiонує овальний отвiр 

серця? 

(В ембріональному перiодi 

розвитку) 

 

Де знаходиться заслiнка нижньої 

порожнистої вени? 

(Вздовж нижнього краю отвору 

нижньої порожнистої вени) 

 

Чим окантована овальна ямка? 

(Кантом овальної ямки) 

 

Як називається розширена 

дiлянка порожнини правого 

передсердя? 

(Пазуха порожнистих вен) 
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Де знаходиться міжвенозний 

горбок? 

(Мiж отворами порожнистих вен 

у правому передсерді) 

 

Де знаходяться гребінчасті м’язи? 

(На внутрiшнiй поверхнi правого 

і лівого вушок) 

 

Що знаходиться на межi правого 

передсердя та правого 

шлуночка? 

(Правий передсердно-

шлуночковий отвір) 

 

Де знаходиться oтвір вінцевої 

пазухи? 

(Мiж правим передсердно-

шлуночковим отвором та 

отвором нижньої порожнистої 

вени) 

 

Чим прикривається отвір вінцевої 

пазухи? 

(Заслінкою коронарного синуса) 

 

Яку форму має правий 

шлуночок? 

(Тригранної пiрамiди) 

 

Яку стiнку правого шлуночка 

утворює мiжшлуночкова 

перегородка? 

(Присередню (лiву)) 

 

Яку назву мають частини 

мiжшлуночкової перегородки? 

(Перетинчаста та м’язова 

частини) 

 

Який iз перелічених отворiв має 

вiдношення до правого 

шлуночка? 

(Правий передсердно-

шлуночковий отвір) 

 

Який iз перелічених отворiв має 

вiдношення до правого 

шлуночка? 

(Отвір легеневого стовбура) 

 

Як називається дiлянка правого 

шлуночка, де бере початок 

легеневий стовбур? 

(Артеріальний конус) 

 

Яка з перелічених структур не 

належить до правого перед-

сердно-шлуночкового клапана? 

(Передня півмісяцева заслінка) 

 

До якої з перелічених структур 

серця фiксуються стулки 

правого передсердно-

шлуночкового клапана? 

(До правого фіброзного кільця) 

 

Яка з перелічених структур серця 

запобiгає вивертанню в 

порожнину передсердь стулок 

передсердно-шлуночкового 

клапана при систолi шлуночкiв? 

(Сухожилкові струни) 

 

Мiж якими структурами серця 

натягнутi сухожилковi струни? 

(Мiж вiльними краями стулок 

передсердно-шлуночкових 

клапанiв та верхiвками 

сосочкових м`язiв) 
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Яка з перелічених структур серця 

не належить до клапана 

легеневого стовбура? 

(Задня півмісяцева заслінка) 

 

Яка з перелічених структур серця 

сприяє бiльш щiльному 

змиканню заслiнок клапана 

легеневого стовбура? 

(Вузлики півмісяцевих заслінок) 

 

Яку назву має простiр мiж 

стiнкою легеневого стовбура та 

кожною з пiвмiсяцевих 

заслiнок? 

(Пазуха легеневого стовбура) 

 

Яку форму має лiве передсердя? 

(Неправильного куба) 

 

Скiльки отворiв має лiве 

передсердя? 

(П`ять отворiв) 

 

Якi з перелічених отворiв 

належать до лiвого передсердя? 

(Отвори легеневих вен) 

 

Який iз перелічених отворiв 

належить до лiвого передсердя? 

(Лівий передсердно-шлуночковий 

отвір) 

 

Яку назву має конусоподiбне 

розширення передньої стiнки 

лiвого передсердя? 

(Ліве вушко) 

 

Яку форму має лiвий шлуночок? 

(Конуса) 

 

Який iз перелічених отворiв 

належить до лiвого шлуночка? 

(Лівий передсердно-шлуночковий 

отвір) 

 

Скiльки отворiв має лiвий 

шлуночок? 

(Два) 

 

Який iз перелічених отворiв 

належить до лiвого шлуночка? 

(Отвір аорти) 

 

Який клапан закриває лiвий 

передсердно-шлуночковий 

отвiр? 

(Мітральний) 

 

Який клапан закриває отвір 

аорти? 

(Клапан аорти) 

 

Яка з перелічених структур серця 

не належить до клапана аорти? 

(Передня стулка) 
 
Який клапан закриває правий 
передсердно-шлуночковий 
отвiр? 

(Valva tricuspidalis) 
 
Який клапан закриває отвiр 
легеневого стовбура? 

(Клапан легеневого стовбура) 
 
Через який iз перелічених отворiв 
протiкає артерiальна кров? 

(Отвір аорти) 
 
Через який iз перелічених отворiв 
протiкає венозна кров? 

(Отвір вінцевої пазухи) 
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Через якi з перелічених отворiв 

протiкає артерiальна кров? 

(Отвори легеневих вен) 

 

Яка з перелічених структур серця 

забезпечує синхроннiсть 

скорочень мiокарда передсердь 

та шлуночкiв? 

(Провiдна система серця) 

 

Яку функцiю виконує провiдна 

система серця? 

(Регулює та координує 

скорочення м`яза серця) 

 

Якi клiтини в основному входять 

до складу структур провiдної 

системи серця? 

(Атиповi кардiомiоцити з 

невеликою кiлькiстю мiофiбрил) 

 
Якi з перелічених структур серця 
не належать до його провiдної 
системи? 

(Правий та лiвий волокнистi 
трикутники) 

 
Якi з перелічених структур не 
належать до провiдної системи 
серця? 

(Праве та лiве волокнисті кiльця) 
 
Яку назву має пазухо-
передсердний вузол? 

(Вузол Кіса – Фляка) 
 
Яку назву має передсердно-
шлуночковий вузол? 

(Вузол Ашоффа – Тавара) 
 
Яку назву має передсердно-
шлуночковий пучок? 

(Пучок Гiса) 

Де розміщений синусно-

передсердний вузол? 

(У стiнцi правого передсердя мiж 

верхньою порожнистою веною 

та правим вушком) 

 

Де розміщений передсердно-

шлуночоковий вузол? 

(У товщi нижнього вiддiлу 

мiжпередсердної перегородки) 

 

Яка структура провідної системи 

серця має назву «водій» 

серцевого ритму? 

(Вузол Кіса – Фляка) 

 

Де розміщений передсердно-

шлуночковий пучок? 

(У товщi мiжшлуночкової 

перегородки) 

 

Де розміщені волокна Пуркіньє? 

(У товщi мiокарда правого і 

лівого шлуночків) 

 

Звiдки беруть початок вінцеві 

артерiї серця? 

(Уiд правої та лівої пазух аорти) 

 

В яку фазу серцевого циклу 

артерiальна кров потрапляє в 

коронарнi артерії і до міокарда? 

(При дiастолi шлуночкiв) 

 

Яку з перелічених структур серця 

не кровопостачає права вiнцева 

артерiя? 

(Передню стiнку правого 

шлуночка) 
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Якi з перелічених структур серця 

кровопостачаються з басейну 

правої вiнцевої артерiї? 

(Вузли провiдної системи серця) 

 

Яка з перелічених структур серця 

не кровопостачається гiлками 

лiвої вiнцевої артерiї? 

(Задня частина міжшлуночкової 

перегородки) 

 

Яка з перелічених структур серця 

кровопостачається з басейну 

лiвої вiнцевої артерiї? 

(Передня стiнка правого 

шлуночка) 

 

Як називаються гiлки лiвої 

вiнцевої артерiї? 

(Передня міжшлуночкова та 

огинальна)  

 

Де розміщений горизонтальний 

(поперечний) анастомоз мiж 

гiлками лiвої та правої вiнцевих 

артерiй? 

(У вiнцевiй борознi серця) 

 

Де розміщений вертикальний 

(поздовжній) анастомоз мiж 

гiлками лiвої та правої вiнцевих 

артерiй? 

(На верхівці серця) 

 

Які гілки вінцевих артерій серця 

утворюють горизонтальний 

(поперечний) анастомоз? 

(Огинальна гілка від лівої 

вінцевої артерії та права вінцева 

артерія)  

 

Які гілки вінцевих артерій серця 

утворюють вертикальний 

(поздовжній) анастомоз? 

(Передня міжшлуночкова гілка 

від лівої вінцевої артерії та задня 

міжшлуночкова гілка від правої 

вінцевої артерії) 

 

Якi з перелічених вен серця не є 

притоками вінцевого синуса? 

(Найменші вени серця) 

 

Якi з перелічених вен не є 

притоками вінцевого синуса? 

(Передні вени серця) 

 

Вінцевий синус розміщений: 

(На задній поверхні серця у 

вінцевій борозні) 

 

Вінцевий синус впадає: 

(У праве передсердя) 

 

Велика вена серця розміщена: 

(В передній міжшлуночковій 

борозні) 

 

Середня вена серця розміщена: 

(В задній міжшлуночковій 

борозні) 

 

Мала вена серця розміщена: 

(У правій частині вінцевої 

борозни) 

 

Передні вени серця 

відкриваються: 

(У праве передсердя) 

 

Найменші вени серця 

відкриваються: 
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(У праве передсердя і правий 

шлуночок) 

 

Якi з перелічених нервiв не 

беруть участi в iннервацiї серця? 

(Соматичнi рухливi) 

 

Як впливають на дiяльнiсть серця 

симпатичнi нервовi волокна? 

(Прискорюють ритм та 

розширюють коронарнi судини) 

 

Як впливають на дiяльнiсть серця 

парасимпатичнi нервовi 

волокна? 

(Сповiльнюють ритм та звужують 

коронарнi судини) 

 

Яку назву має навколосерцева 

сумка? 

(Перикард) 

 

Скiльки шарiв має перикард? 

(Два шари: фiброзний та 

серозний) 

 

Де вiдбувається перехiд 

вісцеральної пластинки 

серозного перикарда в 

парiєтальну? 

(В дiлянцi основи серця на 

адвентицiї його великих судин) 

 

Яку назву мають закутки 

порожнини перикарда? 

(Поперечна та коса пазухи 

перикарда) 

 

Який iз перелічених вiддiлiв не 

належить до фіброзного  

перикарда? 

(Аортальний) 

У порожнині перикарда є: 

(Серозна рідина) 

 

Яка з перелічених судин не 

належить до аорти? 

(Венозна) 

 

Який iз перелічених вiддiлiв не 

належить до аорти? 

(Тазовий) 

 

З якої камери серця виходить 

аорта? 

(З лiвого шлуночка) 

 

Яку назву має розширення 

початкового вiддiлу аорти? 

(Цибулина аорти) 

 

Якi з перелічених судин 

вiдходять вiд аорти в дiлянцi 

аортальних синусiв? 

(Права та ліва коронарні артерії) 

 

На які відділи поділяється 

низхідна аорта? 

(На грудний та черевний) 

 

Через яку частину діафрагми 

проходить низхідна аорта? 

(Поперекову) 

 

Де розміщена черевна частина 

аорти? 

(У позаочеревинному просторі) 

 

Де розміщена грудна частина 

аорти? 

(У задньому середостiннi) 

 

На якому рiвнi висхiдна частина 

аорти переходить у дугу аорти? 
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(Справа вiд груднини на рiвнi II 

ребрового хряща) 

 

Що розміщено в дiлянцi отвору 

аорти при її виходi з лiвого 

шлуночка? 

(Клапан аорти) 

 

Яку назву мають порожнини, що 

утворюються мiж стiнкою аорти 

та півмісяцевими заслiнками 

клапана аорти? 

(Синуси аорти) 

 

На якому рiвнi дуга аорти 

переходить у низхiдну частину 

аорти? 

(На рiвнi тiла IV грудного 

хребця)  

 

Яку назву має звужена частина 

аорти в мiсцi переходу її дуги в 

грудну частину? 

(Перешийок аорти) 

 

Яка з перелічених артерiальних 

судин не вiдходить вiд дуги 

аорти? 

(Права підключична артерія) 

 

Що з`єднує вiгнуте пiвколо дуги 

аорти та легеневий стовбур? 

(Артеріальна зв’язка) 

 

На якому рiвнi знаходиться 

низхiдна частина аорти? 

(На рiвні IV грудного – IV 

поперекового хребців) 

 

На якому рiвнi аорта 

розгалужується на свої кiнцевi 

гiлки? 

(На рiвнi IV поперекового 

хребця) 

 

Яку назву мають кiнцевi гiлки 

низхiдної аорти? 

(Права та ліва загальні клубові 

артерії) 

 

Яку назву має мiсце 

розгалуження аорти на свої 

кiнцевi гiлки? 

(Біфуркація аорти) 

 

Дуга аорти перекидається через: 

(Лівий головний бронх) 

 

На якi артерiї подiляється 

плечоголовний стовбур? 

(На праву загальну сонну артерію 

та праву підключичну артерію) 

 

На якому рiвнi плечоголовний 

стовбур розгалужується на свої 

кiнцевi гiлки? 

(На рiвнi правого груднино-

ключичного суглоба) 

 

Звiдки вiдходить права загальна 

сонна артерiя? 

(Вiд плечоголовного стовбура) 

 

Звiдки вiдходить лiва загальна 

сонна артерiя? 

(Безпосередньо вiд дуги аорти) 

 

Назвіть гілки дуги аорти справа 

наліво: 

(Плечоголовний стовбур, ліва 

загальна сонна артерія, ліва 

підключична артерія) 
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Загальна сонна артерiя 

розміщена: 

(В ділянці шиї в сонному 

трикутнику) 

 

У складі судинно-нервового 

пучка шиї загальна сонна 

артерiя розміщена: 

(Медіально від внутрішньої 

яремної вени і блукаючого 

нерва) 

 

На якi судини розгалужується 

загальна сонна артерія? 

(На зовнішню та внутрішню 

сонні артерії) 

 

На якому рiвнi загальна сонна 

артерiя розгалужується на свої 

кiнцевi гiлки? 

(На рiвнi верхнього краю 

щитоподiбного хряща) 

 

Що розміщено в дiлянцi 

бiфуркацiї загальної сонної 

артерiї? 

(Сонна пазуха та сонний 

клубочок) 

 

Що кровопостачає внутрішня 

сонна артерія? 

(Головний мозок та орган зору) 

 

Якi з перелічених частин не 

належать до внутрiшньої сонної 

артерiї? 

(Грудна та шийна) 

 

Як внутрішня сонна артерія 

проникає в порожнину черепа? 

(Через сонний канал скроневої 

кiстки) 

Назвіть частини внутрiшньої 

сонної артерії в правильному 

порядку: 

(Шийна, кам’яниста, печериста, 

мозкова)  

 

Які частини внутрiшньої сонної 

артерії не дають гілок? 

(Шийна та печериста)  

 

 

Назвіть гілки мозкової частини 

внутрiшньої сонної артерії: 

(Очна, передня мозкова, середня 

мозкова, задня сполучна та 

передня артерія судинного 

сплетення)  

 

До гілок мозкової частини 

внутрішньої сонної артерії не 

належить: 

(Задня мозкова артерія) 

 

Як проникає в орбiту очна 

артерія? 

(Через зоровий канал) 

 

Якi з перелічених артерiй є 

гiлками очної артерії? 

(Центральна артерія сітківки і 

дорсальна артерія носа) 

 

Якi з перелічених артерiй не є 

гiлками очної артерії? 

(Передня та задня сполучні 

артерії) 

 

Назвіть анастомоз між правою і 

лівою передніми мозковими 

артеріями: 

(Передня сполучна артерія) 
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Дорсальна артерія носа 

анастомозує з: 

(Кутовою артерією із системи 

зовнішньої сонної артерії)  

 

Яка артерiя формує своїми 

кiнцевими гiлками судинні 

сплетення бічного та ІІІ 

шлуночків головного мозку? 

(Передня артерія судинного 

сплетення) 

 

Центральна артерія сітківки є 

гілкою: 

(Очної артерії) 

 

Задні та передні війкові артерії є 

гілками: 

(Очної артерії) 

 

Слізна артерія є гілкою: 

(Очної артерії) 

 

Передні та задні решітчасті 

артерії є гілками: 

(Очної артерії) 

 

Дорсальна артерія носа є гілкою: 

(Очної артерії) 

 

Передня мозкова артерія є 

гілкою: 

(Мозкової частини внутрішньої 

сонної артерії) 

 

Середня мозкова артерія є 

гілкою: 

(Мозкової частини внутрішньої 

сонної артерії 

 

Задня сполучна артерія є гілкою: 

(Мозкової частини внутрішньої 

сонної артерії) 

 

Передня артерія судинного 

сплетення є гілкою: 

(Мозкової частини внутрішньої 

сонної артерії) 

 

Звiдки вiдходить зовнішня сонна 

артерія? 

(Вiд загальної сонної артерії) 

 

Через який трикутник шиї 

проходить зовнішня сонна 

артерія? 

(Через сонний трикутник) 

 

Як називаються кiнцевi гiлки 

зовнішньої сонної артерії? 

(Поверхнева скронева та 

верхньощелепна артерії) 

 

На якому рiвнi зовнішня сонна 

артерія розгалужується на свої 

кiнцевi гiлки? 

(На рiвнi шийки нижньої щелепи) 

 

Яка з перелічених артерiй не 

належить до групи переднiх 

гiлок зовнішньої сонної артерії? 

(Потилична артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй 

належить до групи заднiх гiлок 

зовнішньої сонної артерії? 

(Задня вушна артерія) 

 

Як називається середня гiлка 

зовнiшньої сонної артерiї? 

(Висхідна глоткова артерія) 
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Яка з перелічених гiлок вiдходить 

вiд верхньої щитоподібної 

артерії? 

(Верхня гортанна артерія) 

 

Яка з перелічених структур не 

кровопостачається гiлками 

верхньої щитоподiбної артерiї? 

(Пiднижньощелепна слинна 

залоза) 

 

На якому рiвнi вiдходить вiд 

зовнiшньої сонної артерiї 

язикова артерія? 

(На рiвнi великих рогів 

під'язикової кістки) 

 

Через який трикутник шиї 

проходить язикова артерія? 

(Через трикутник Пирогова) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

гiлкою язикової артерії? 

(Кутова артерія) 

 

Язикова артерія кровопостачає: 

(Під'язикову слинну залозу) 

 

Яка артерiя кровопостачає 

пiд`язикову слинну залозу? 

(Під'язикова артерія) 

 

Яка артерiя кровопостачає 

привушну слинну залозу? 

(Поверхнева скронева артерія) 

 

Клинопіднебінна артерiя 

кровопостачає: 

(Слизову оболонку порожнини 

носа) 

 

Гілки якої артерiї 

кровопостачають жувальні 

м'язи? 

(Гілки ІІ відділу верхньощелепної 

артерії) 

 

Яка з перелічених артерiй не 

вiдходить вiд лицевої артерiї? 

(Під'язикова) 

 

Яку залозу пронизує стовбур 

лицевої артерiї? 

(Піднижньощелепну) 

 

Назвіть кінцеву гілку лицевої 

артерії: 

(Кутова артерія) 

 

Яка артерiя кровопостачає 

пiднижньощелепну слинну 

залозу? 

(Лицева) 

 

З гілками якої артерiї 

анастомозує кутова артерія в 

дiлянцi присереднього кута ока? 

(Очної артерії) 

 

Що кровопостачає висхідна 

піднебінна артерія? 

(М`яке пiднебiння) 

 

Яка з перелічених артерiй 

належить до групи заднiх гiлок 

зовнішньої сонної артерії? 

(Потилична) 

 

Яка дiлянка шкiри голови не 

кровопостачається гiлками 

задньої вушної артерiї? 

(Скронева) 
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Яка з перелічених артерiй є 

безпосереднiм продовженням 

стовбура зовнішньої сонної 

артерії? 

(Поверхнева скронева) 

 

Яка з перелічених гiлок вiдходить 

вiд поверхневої скроневої 

артерії? 

(Поперечна артерія лиця) 

 

На які кінцеві гiлки поділяється 

поверхнева скронева артерія? 

(На лобову та тім'яну гілки) 

 

Де розміщений І вiддiл 

верхньощелепної артерiї? 

(Позаду шийки нижньої щелепи) 

 

Де розміщений ІІ вiддiл 

верхньощелепної артерiї? 

(У підскроневій ямці) 

 

Де розміщений ІІІ вiддiл 

верхньощелепної артерiї? 

(У крилопіднебінній ямці) 

 

Яка з перелічених гiлок 

верхньощелепної артерiї 

вiдходить вiд неї в межах І 

вiддiлу? 

(Нижня коміркова артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй 

вiдходить вiд верхньощелепної 

артерiї в її І вiддiлi? 

(Середня оболонна артерія) 

 

Як середня оболонкова артерія 

проникає в порожнину черепа? 

(Через остистий отвір) 

 

Де проходить нижня коміркова 

артерія? 

(У каналі нижньої щелепи) 

 

Яка з перелічених артерій 

вiдходить вiд середньої 

оболонкової артерії? 

(Верхня барабанна артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок 

верхньощелепної артерiї 

вiдходить вiд неї у ІІІ вiддiлi? 

(Підочноямкова артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй не 

вiдходить вiд верхньощелепної 

артерiї в її ІІІ вiддiлi? 

(Глибока вушна артерія) 

 

Де проходить підочноямкова 

артерія? 

(В підочноямковому каналі) 

 

Яка артерія кровопостачає зуби 

нижньої щелепи? 

(Нижня коміркова артерія) 

 

Які артерії кровопостачають зуби 

верхньої щелепи? 

(Задня верхня коміркова і 

підочноямкова артерії) 

 

Звiдки починається права 

пiдключична артерiя? 

(Вiд плечоголовного стовбура) 

 

Звiдки починається лiва 

пiдключична артерiя? 

(Вiд дуги аорти) 

 

Як підключична артерія виходить 

із грудної порожнини? 
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(Через верхню апертуру грудної 

клiтки) 

 

Де знаходиться мiждрабинчастий 

простiр? 

(Мiж переднiм та середнім 

драбинчастими м`язами) 

 

Де знаходиться перший вiддiл 

підключичної артерії? 

(До входження артерiї в 

мiждрабинчастий простiр) 

 

Де знаходиться другий вiддiл 

підключичної артерії? 

(У мiждрабинчастому просторі) 

 

Де знаходиться третiй вiддiл 

підключичної артерії? 

(На виходi з мiждрабинчастого 

простору) 

 

Яка з перелічених артерiй не 

належить до гiлок першого 

вiддiлу пiдключичної артерiї? 

(Поперечна артерія шиї) 

 

Яка з перелічених гiлок 

пiдключичної артерiї вiдходить 

в її другому вiддiлi? 

(Реброво-шийний стовбур) 

 

Яка з перелічених гiлок 

пiдключичної артерiї вiдходить 

в її третьому вiддiлi? 

(Поперечна артерія шиї) 

 

На якому рiвнi вiд пiдключичної 

артерiї вiдходить хребтова 

артерія? 

(На рiвнi VII шийного хребця) 

 

Скiльки вiддiлiв видiляють за 

ходом хребтової артерії? 

(Чотири) 

 

Який вiддiл не належить до 

хребтової артерiї? 

(Мозковий) 

 

Який iз перелічених вiддiлiв 

належить до хребтової артерії? 

(Внутрішньочерепний) 

 

Де розміщена передхребтова 

частина хребтової артерiї? 

(Від початку артерії до її входу в 

поперечний отвір VI шийного 

хребця) 

 

Де розміщена поперечна частина 

хребтової артерії? 

(У поперечних отворах VI–II 

шийних хребців) 

 

Де розміщена атлантова частина 

хребтової артерії? 

(У борозні хребтової артерії 

атланта) 

 

Як проникає хребтова артерія в 

порожнину черепа? 

(Через великий отвір) 

 

Якi з перелічених гiлок хребтової 

артерiї вiдходять вiд її 

поперечної частини? 

(Спинномозкові і м’язові гілки)  

 

Які з перелічених гiлок хребтової 

артерії відходять від ії 

внутрiшньочерепної частини? 

(Передня і задня спинномозкові 

артерії) 
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Яка з перелічених артерiй 

утворилася в результатi 

сполучення правої та лiвої 

хребтових артерiй? 

(Основна) 

 

Яка з перелічених гiлок основної 

артерiї заходить у внутрiшнiй 

слуховий хiд? 

(Артерії лабіринту внутрішнього 

вуха) 

 

Якi з перелічених артерiй є 

результатом розгалуження 

основної артерiї? 

(Права та лiва задні мозкові 

артерії) 

 

Якi з перелічених артерiй 

сполучають задні з’єднувальні 

артерії? 

(Внутрішню сонну артерію і 

задню мозкову артерію) 

 

Яка з перелічених артерiй не бере 

участi в утвореннi заднього 

вiддiлу артерiального кола 

великого мозку? 

(Передня з’єднувальна артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй не бере 

участi в утвореннi переднiх 

вiддiлiв артерiального кола 

великого мозку? 

(Основна артерія) 

 

Яку назву має артерiальне коло 

великого мозку? 

(Вілізієве) 

 

Де розміщена внутрішня грудна 

артерія? 

(На заднiй поверхнi хрящiв I–VII 

ребер) 

 

Де розгалужується внутрішня 

грудна артерія на свої кiнцевi 

гiлки? 

(Пiд нижнiм краєм VII ребра) 

 

Якi з перелічених артерiй є 

кiнцевими гiлками внутрішньої 

грудної артерії? 

(Верхня надчеревна та м’язово-

діафрагмова артерії) 

 

Якi з перелічених артерiй є 

гiлками м’язово-діафрагмової 

артерії? 

(Передні міжреберні гілки (VIІ–

XI)  

 

Від внутрішньої грудної артерії 

відходять такі бічні гілки: 

(Осердно-діафрагмова артерія, 

передні міжреберні гілки (І–VI), 

гілки загруднинної залози, 

бронхові гілки, гілки молочної 

залози та пронизні гілки) 

 

На якому рiвнi від підключичної 

артерії вiдходить щитошийний 

стовбур? 

(На рiвнi присереднього краю 

переднього драбинчастого 

м’язу)  

 

Яка з перелічених артерiй не є 

гiлкою щитошийного стовбура? 

(Глибока шийна артерія) 

 

Звiдки вiдходить нижня гортанна 

артерія? 
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(Вiд нижньої щитоподібної 

артерії) 

 

Яка з перелічених гiлок щито-

шийного стовбура бере участь в 

утвореннi артерiального кола 

лопатки? 

(Надлопаткова артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок щито-

шийного стовбура бере участь у 

кровопостачаннi гортані, глотки, 

стравоходу і трахеї? 

(Нижня щитоподібна артерія) 

 

На якому рiвнi від підключичної 

артерії вiдходить реброво-

шийний стовбур? 

(У мiждрабинчастому просторi) 

 

На якому рiвнi від підключичної 

артерії вiдходить поперечна 

артерія шиї? 

(Бiля бiчного краю переднього 

драбинчастого м’яза) 

 

Які гілки відходять від реброво-

шийного стовбура? 

(Глибока шийна і найвища 

міжреберна артерії) 

 

Глибокі м’язи шиї кровопостачає:  

(Глибока шийна артерія) 

 

Найвища міжреберна артерія 

кровопостачає: 

(Задні відділи І і ІІ міжреберних 

проміжків) 

 

Яку назву мають гiлки грудної 

частини аорти? 

(Парiєтальнi та вiсцеральнi) 

В якому місці грудна частина 

низхiдної аорти переходить в її 

черевну частину? 

(На рiвнi ХII грудного хребця 

через аортальний розтвір 

діафрагми) 

 

Яка з перелічених артерiй не 

належить до парiєтальних гiлок 

грудної аорти? 

(Середостінні гілки) 

 

Якi з перелічених гiлок грудної 

аорти йдуть до поперекової 

частини дiафрагми та плеври, 

що її покриває? 

(Верхні діафрагмові артерії) 

 

Якi з перелічених гiлок грудної 

аорти проходять у мiжреберних 

промiжках? 

(Задні міжреберні артерії (III–XII) 

 

Якi з перелічених гiлок (вiд 

басейну задніх міжреберних 

артерій) беруть участь у 

кровопостачаннi спинного мозку 

та його оболонок? 

(Спинномозкові гілки) 

 

Що кровопостачають спинні 

гілки вiд задніх міжреберних 

артерій? 

(Аутохтоннi м`язи спини та шкiру 

спини) 

 

Як називають XII пару заднiх 

мiжреберних артерiй від грудної 

аорти? 

(Підреброві артерії) 
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Яка з перелічених артерiй не 

належить до вiсцеральних гiлок 

грудної аорти? 

(Підреброві артерії) 

 

Якi з перелічених артерiй 

належить до вiсцеральних гiлок 

грудної аорти? 

(Середостінні гілки) 

 

Якi з перелічених гiлок грудної 

аорти анастомозують із гiлками 

нижньої щитоподiбної артерiї? 

(Верхні стравохідні артерії) 

 

Якi з перелічених гiлок грудної 

аорти анастомозують із гiлками 

внутрішньої грудної артерії в 

міжреберних проміжках? 

(Задні міжреберні артерії (I–VIII) 

 

Якi з перелічених гiлок грудної 

аорти кровопостачають легенi? 

(Бронхові гілки) 

 

В якiй послiдовностi розміщенi 

компоненти мiжреберного 

судинно-нервового пучка 

(зверху донизу)? 

(Вена, артерiя, нерв) 

 

Якi з перелічених гiлок грудної 

аорти кровопостачають 

перикард? 

(Осердні гілки) 

 

Прямим продовженням якої iз 

перелічених артерiй є пахвова 

артерія? 

(Підключичної) 

 

Де знаходиться межа мiж 

підключичною та пахвовою 

артеріями? 

(На рiвнi зовнiшнього краю I 

ребра) 

 

Яка з перелічених артерiй є 

прямим продовженням пахвової 

артерії? 

(Плечова артерія) 

 

Де знаходиться дистальна межа 

пахвової артерії? 

(На рiвнi нижнього краю 

сухожилка великого грудного 

м’яза (спереду) і найширшого 

м’яза спини (ззаду) 

 

На скiльки вiддiлiв подiляється 

пахвова артерія? 

(На 3 вiддiли) 

 

Вiддiли пахвової артерії 

вiдповiдають топографiї: 

(Передньої стiнки пахвової 

порожнини) 
 
Перший вiддiл пахвової артерії 
вiдповiдає рiвню: 

(Ключично-грудного трикутника) 
 
Другий вiддiл пахвової артерії 
перебуває на рiвнi: 

(Грудного трикутника) 
 
Третiй вiддiл пахвової артерії 
розміщений: 

(У підгрудному трикутнику) 
 

Яка з перелічених артерiй є 
гiлкою першого вiддiлу пахвової 
артерії? 

(Верхня грудна артерія) 
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Яка з перелічених артерiй є 

гiлкою першого вiддiлу пахвової 

артерії? 

(Грудонадплечова) 

 

Яка з перелічених гiлок пахвової 

артерії кровопостачає м`язи I та 

II мiжреберних промiжкiв? 

(Верхня грудна артерія) 

 

Якi з перелічених гiлок пахвової 

артерії розгалужуються в 

дельтоподібному та великому 

грудному м’язах? 

(Грудонадплечової артерії) 

 

Які з перелічених гiлок басейну 

пахвової артерії не вiдходять вiд 

грудоакромiальної артерiї? 

(Бічна грудна артерія) 

 

Які з перелічених гiлок басейну 

пахвової артерії вiдходять 

безпосередньо вiд грудо-

акромiальньої артерiї? 

(Дельтоподібні гілки) 

 

Яка з перелічених гiлок пахвової 

артерії вiдходить вiд неї на рiвнi 

грудного трикутника? 

(Бічна грудна артерія) 

 

Який з перелічених м`язiв 

кровопостачається за рахунок 

бічної грудної артерії? 

(Передній зубчастий м’яз)  

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

пахвової артерії бере участь у 

кровопостачаннi грудної залози? 

(Бічна грудна артерія)  

 

Яка з перелічених артерiй не 

належить до гiлок третього 

вiддiлу пахвової артерії? 

(Грудонадплечова артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок пахвової 

артерiї має найбiльший дiаметр? 

(Підлопаткова артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

пахвової артерiї кровопостачає 

найширший м’яз спини? 

(Грудоспинна артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй 

басейну пахвової артерії 

проникає через тристороннiй 

отвiр на задню поверхню 

лопатки? 

(Огинальна артерія лопатки) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

пахвової артерії анастомозує з 

надлопатковою артерією із 

системи підключичної артерії? 

(Огинальна артерія лопатки) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

пахвової артерiї проходить по 

переднiй поверхнi хірургічної 

шийки плечової кістки? 

(Передня огинальна артерія 

плеча) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

пахвової артерії проходить через 

чотиристороннiй отвiр?  

(Задня огинальна артерія плеча) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

пахвової артерії не бере участi у 
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кровопостачаннi плечового 

суглоба? 

(Грудоспинна артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

пахвової артерiї кровопостачає 

надостний та підостний м’язи і 

шкiру лопаткової дiлянки? 

(Огинальна артерія лопатки) 

 

Де проектується початок плечової 

артерії? 

(На рiвнi нижнього краю 

великого грудного м’яза)  

 

Де проходить плечова артерія? 

(У медіальній двоголовій борозні) 

 

Де вiдбувається розгалуження 

плечової артерiї на її кiнцевi 

гiлки? 

(У лiктьовiй ямцi на рiвнi шийки 

променевої кiстки) 

 

Яка з перелічених артерiй є 

однiєю з кiнцевих гiлок плечової 

артерії? 

(Променева артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй є 

однiєю з кiнцевих гiлок плечової 

артерії? 

(Ліктьова артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок плечової 

артерiї проходить у супроводi 

стовбура променевого нерва? 

(Глибока артерія плеча) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

плечової артерiї не вiдходить вiд 

глибокої артерії плеча? 

(Нижня ліктьова обхідна артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй 

басейну плечової артерії 

супроводжує лiктьовий нерв? 

(Верхня ліктьова обхідна артерія) 

 

Які з перелічених гiлок басейну 

плечової артерії не беруть участi 

в утвореннi артерiальної сiтки 

лiктьового суглоба? 

(М’язові гілки)  

 

Яка з перелічених гiлок плечової 

артерії проходить у каналi 

променевого нерва? 

(Глибока артерія плеча) 

 

Яка з перелічених артерiй iз 

басейну плечової артерії вiддає 

гiлки на кровопостачання 

плечової кiстки? 

(Глибока артерія плеча) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

плечової артерії кровопостачає 

задню групу м`язiв плеча? 

(Середня обхідна артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

плечової артерії проходить у 

заднiй бiчнiй лiктьовiй борознi? 

(Середня обхідна артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

плечової артерії проходить у 

переднiй бiчнiй лiктьовiй 

борознi? 

(Променева обхідна артерія) 

Якi з перелічених артерiй є 

кiнцевими гiлками плечової 

артерії? 
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(Променева і ліктьова) 

 

Яка з перелічених артерiй 

продовжує напрямок плечової 

артерiї? 

(Променева) 

 

Яка з гiлок плечової артерiї 

проходить у медіальній борозні 

передпліччя? 

(Ліктьова артерія) 

 

Яка з гiлок плечової артерiї 

проходить у латеральній борозні 

передпліччя? 

(Променева артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй у 

нижнiй третинi передплiччя 

покривається лише шкiрою та 

фасцiєю? 

(Променева) 

 

Яку з перелічених артерiй 

передплiччя використовують 

для дослiдження пульсу? 

(Променеву) 

 

Що утворює кiнцевий вiддiл 

променевої артерiї? 

(Глибоку долонну дугу) 

 

Якi з перелічених артерiальних 

гiлок вiдходять вiд глибокої 

долонної дуги? 

(Долонні п’ясткові артерії) 

 

Вiд яких iз перелічених артерій 

відходять пронизні гілки? 

(Вiд долонних п’ясткових 

артерій) 

 

Які з перелічених артерiй 

з`єднуються мiж собою через 

пронизні гілки? 

(Долонні й тильні п’ясткові 

артерії)  

 

Яка з перелічених артерiй 

вiдходить вiд початкового 

вiддiлу променевої артерії? 

(Променева поворотна артерія) 

 

Якi з перелічених артерiй 

утворюють анастомоз у бiчнiй 

переднiй лiктьовiй борознi? 

(Променева обхідна артерія і 

променева поворотна артерія) 

 

Якi з перелічених артерiй 

утворюють анастомоз у 

медіальній переднiй лiктьовiй 

борознi? 

(Нижня ліктьова обхідна артерія і 

передня гілка вiд ліктьової 

поворотної артерії) 

 

Якi з перелічених артерiй 

утворюють анастомоз у 

медіальній задній лiктьовiй 

борознi? 

(Верхня ліктьова обхідна артерія і 

задня гілка вiд ліктьової 

поворотної артерії) 

 

Якi з перелічених артерiй 

утворюють анастомоз у 

латеральній задній лiктьовiй 

борознi? 

(Середня обхідна артерія і 

міжкісткова поворотна артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок 

променевої артерiї бере участь в 
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утвореннi поверхневої долонної 

дуги? 

(Поверхнева долонна гілка) 

 

Яка з перелічених гiлок 

променевої артерiї бере участь в 

утвореннi долонної сiтки 

зап`ястка? 

(Долонна зап’ясткова гілка)  

 

Яка з перелічених гiлок 

променевої артерiї утворює 

тильну сiтку зап`ястка? 

(Тильна зап’ясткова гілка)  

 

Яка з перелічених артерiй не бере 

участi в утвореннi тильної сітки 

зап’ястка? 

(Головна артерія великого 

пальця) 

 

Яка з перелічених артерiй не бере 

участi в утвореннi тильної сітки 

зап’ястка? 

(Перша тильна п’ясткова артерія)  

 

Звiдки вiдходять тильні п’ясткові 

артерії? 

(Вiд тильної сітки зап’ястка)  

 

На якi гiлки розгалужується 

кожна тильна п’ясткова артерія? 

(На двi тильні пальцеві артерії) 

 

Яка з перелічених артерiй 

вiдходить вiд променевої артерії 

на долоннiй поверхнi кистi? 

(Головна артерія великого 

пальця) 

Яка з перелічених гiлок плечової 

артерiї проникає пiд круглий 

пронатор? 

(Ліктьова артерія) 

 

Стовбур якої з перелічених 

артерiй передплiччя утворює 

поверхневу долонну дугу? 

(Ліктьова артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй 

вiдходить вiд початкового 

вiддiлу ліктьової артерії? 

(Ліктьова поворотна артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй 

проходить по переднiй поверхнi 

міжкісткової перетинки 

передпліччя? 

(Передня міжкісткова артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй 

кровопостачає м`язи задньої 

групи передплiччя? 

(Задня міжкісткова артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй 

пробиває міжкісткову мембрану 

передпліччя? 

(Задня міжкісткова артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок лiктьової 

артерiї вiдходить вiд неї на рiвнi 

шилоподiбного вiдростка 

лiктьової кiстки? 

(Долонна зап’ясткова гілка) 

  

Яка з перелічених гiлок лiктьової 

артерiї вiдходить вiд її стовбура 

бiля горохоподiбної кiстки? 

(Глибока долонна гілка) 

 

Що формує кiнцевий вiддiл 

лiктьової артерiї? 

(Поверхневу долонну дугу) 
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Що вiдходить вiд поверхневої 

долонної дуги? 

(Загальні долонні пальцеві 

артерії) 

 

На якi гiлки розгалужуються 

загальні долонні пальцеві 

артерії? 

(На власні долонні пальцеві 

артерії) 

 

Скiльки артерiальних гiлок 

беруть участь в утвореннi сiтки 

лiктьового суглоба? 

(8) 

 

Де залягає поверхнева долонна 

дуга? 

(Пiд долонним апоневрозом на 

сухожилках м’язів-згиначiв 

пальців) 

 

Де залягає глибока долонна дуга? 

(Пiд сухожилками м’язів-згиначiв 

пальців на п`ясткових кiстках) 

 

Яка з перелічених артерiй 

належить до парiєтальних гiлок 

черевної аорти? 

(Нижня діафрагмова) 

 

Якi з перелічених артерiй 

належать до парiєтальних гiлок 

черевної аорти? 

(Поперекові) 

 

Яка з перелічених артерiй 

вiдходить вiд аорти в дiлянцi 

аортального розтвору 

дiафрагми? 

(Нижня діафрагмова артерія) 

 

Якi з перелічених артерiй 

вiдходять вiд нижньої 

діафрагмової артерії? 

(Верхні надниркові артерії) 

 

Якi з перелічених гiлок черевної 

аорти беруть участь у 

кровопостачаннi спинного 

мозку? 

(Поперекові артерії) 

 

Якi з перелічених гiлок черевної 

аорти беруть участь у 

кровопостачаннi м`язiв та шкiри 

спини? 

(Поперекові артерії) 

 

Якi з перелічених гiлок черевної 

аорти беруть участь у 

кровопостачання м`язiв живота? 

(Поперекові артерії) 

 

На якi групи подiляють 

вiсцеральнi гiлки черевної 

аорти? 

(Непарнi вiсцеральнi та парнi 

вiсцеральнi) 

 

Яка з перелічених гiлок черевної 

аорти не належить до групи 

«непарних вiсцеральних»? 

(Середня надниркова артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок черевної 

аорти не належить до групи 

«парних вiсцеральних»? 

(Верхня брижова артерія) 

Яка з перелічених гiлок черевної 

аорти вiдходить вiд неї на рiвнi 

ХII грудного хребця? 

(Черевний стовбур) 
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Яку назву має розгалуження 

черевного стовбура? 

(Тринога Галера) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

гiлкою черевного стовбура? 

(Жовчно-міхурова артерія) 

 

Ліва шлункова артерія є гілкою: 

(Черевного стовбура) 

 

Куди прямує ліва шлункова 

артерія? 

(До кардiальної частини шлунка і 

малої кривини) 

 

Якi з перелічених гiлок вiдходять 

вiд лівої шлункової артерії? 

(Стравохідні гілки) 

 

Загальна печінкова артерія є 

гілкою: 

(Черевного стовбура) 

 

На якi гiлки розгалужується 

загальна печінкова артерія? 

(На власну печінкову та 

шлунково-

дванадцятопалокишкову артерії) 

 

Де знаходиться власна печінкова 

артерія? 

(У товщi печінково-

дванадцятипалокишкової 

зв'язки) 

 

На якi гiлки розгалужується 

власна печінкова артерія бiля 

ворiт печiнки? 

(На праву та ліву) 

 

Яка з перелічених артерiй 

вiдходить вiд правої гiлки 

власної печінкової артерії? 

(Жовчноміхурова артерія) 

 

Де вiдбувається анастомоз мiж 

лівою шлунковою та правою 

шлунковою артеріями? 

(На малiй кривинi шлунка) 

 

Де знаходиться 

гастродуоденальна артерiя? 

(Позаду 12-палої кишки) 

 

На якi гiлки розгалужується 

гастродуоденальна артерія? 

(На верхню підшлунково-

дуоденальну та праву шлунково-

чепцеву артерії) 

 

Якi з перелічених органiв 

черевної порожнини одержують 

кров вiд правої шлунково-

чепцевої артерії? 

(Шлунок та великий чепець) 

 

Якi з перелічених органiв 

черевної порожнини 

кровопостачаються від верхньої 

підшлунково-дуоденальної 

артерії? 

(Дванадцятипала кишка та 

голівка підшлункової залози) 

 

Де проходить селезiнкова 

артерiя? 

(По верхньому краю тiла 

підшлункової залози) 

 

Якi з перелічених гiлок не 

вiдходять вiд селезінкової 

артерії? 
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(Дуоденальні) 

 

Якi з перелічених артерiй 

кровопостачають дно шлунка? 

(Короткі шлункові) 

 

Які з перелічених органів 

кровопостачає ліва шлунково-

чепцева артерія? 

(Шлунок та великий чепець) 

 

Де анастомозують мiж собою 

права та ліва шлунково-чепцеві 

артерії? 

(На великiй кривинi шлунка) 

 

Якi з перелічених артерiй 

кровопостачають тіло і хвіст 

підшлункової залози? 

(Панкреатичні гілки від 

селезінкової артерії) 

 

Якi з перелічених артерiй 

кровопостачають голівку 

підшлункової залози та 

дванадцятипалу кишку? 

(Верхня та нижня підшлунково-

дуоденальні артерії) 

 

Де знаходиться початковий вiддiл 

верхньої брижової артерії? 

(Мiж голівкою підшлункової 

залози та горизонтальною 

частиною 12-палої кишки) 

 

Якi з перелічених артерiй не є 

гiлками верхньої брижової 

артерії? 

(Верхня підшлунково-

дуоденальна артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

гiлкою верхньої брижової 

артерії? 

(Ліва ободовокишкова артерія) 

 

Де знаходяться основний стовбур 

та бiльшiсть гiлок верхньої 

брижової артерії? 

(У товщi брижi тонкої кишки) 

 

Що кровопостачає нижня 

панкреатодуоденальна артерія? 

(Голівку підшлункової залози та 

12-палу кишку) 

 

Де анастомозують мiж собою 

верхня та нижня панкреато-

дуоденальні артерії? 

(Між голівкою підшлункової 

залози та 12-палою кишкою) 

 

Якi з перелічених артерiй 

кровопостачають брижовий 

вiддiл тонкої кишки? 

(Порожньокишкові та клубово-

кишкові артерії) 

 

Куди проходить клубово-

ободовокишкова артерія? 

(До клубово-сліпокишкового 

кута) 

 

Яка з перелічених артерiй 

забезпечує кровопостачання 

червоподібного вiдростка? 

(Клубово-ободовокишкова 

артерія) 

 

Який iз перелічених органiв 

черевної порожнини не одержує 

кровi з басейну клубово-

ободовокишкової артерії? 
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(Поперечна ободова кишка) 

 

Яка з перелічених артерiй 

забезпечує кровопостачання 

висхідної ободової кишки? 

(Права ободовокишкова) 

 

Яка з перелічених артерiй 

забезпечує кровопостачання 

поперечної ободової кишки? 

(Середня ободовокишкова) 

 

На якому рiвнi вiд черевної аорти 

вiдходить нижня брижова 

артерія? 

(На рiвнi III поперекового 

хребця) 

 

Який із вiддiлiв ободової кишки 

не кровопостачається гiлками 

нижньої брижової артерії? 

(Висхідна ободова кишка) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

гiлкою нижньої брижової 

артерії? 

(Середня ободовокишкова 

артерія) 

 

Яку назву має анастомоз мiж 

середньою ободовокишковою та 

лівою ободовокишковою 

артеріями? 

(Ріоланова дуга) 

 

Які артерії утворюють 

міжсистемний анастомоз у 

брижі поперечної ободової 

кишки? 

(Середня ободовокишкова та ліва 

ободовокишкова артерії) 

 

Які артерії утворюють 

міжсистемний анастомоз між 

голівкою підшлункової залози та 

12-палою кишкою? 

(Верхня та нижня панкреато-

дуоденальні артерії) 

 

Яка з перелічених артерiй 

системи черевної аорти бере 

участь в утвореннi анастомозу з 

гiлками внутрішньої клубової 

артерії? 

(Верхня прямокишкова артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй 

вiдходить безпосередньо вiд 

черевної аорти? 

(Середня надниркова артерія) 

 

Звiдки вiдходить нижня 

надниркова артерія? 

(Вiд ниркової артерії) 

 

Де проходить яєчкова артерія? 

(Через пахвинний канал у складі 

сім'яного канатика) 

 

Де проходить яєчникова артерія? 

(У товщi зв'язки, що підвішує 

яєчник)  

 

Звiдки вiдходить верхня 

надниркова артерія? 

(Вiд нижньої діафрагмової 

артерії) 

Яка з перелічених артерiй 

вiдходить безпосередньо вiд 

черевної аорти? 

(Нижня брижова артерія) 

 

Нижня панкреатодуоденальна 

артерія є гілкою: 
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(Верхньої брижової артерії) 

 

Порожньокишкові та клубово-

кишкові артерії є гілками: 

(Верхньої брижової артерії) 

 

Клубово-ободовокишкова артерія 

є гілкою: 

(Верхньої брижової артерії) 

 

Права ободовокишкова артерія є 

гілкою: 

(Верхньої брижової артерії) 

 

Середня ободовокишкова артерія 

є гілкою: 

(Верхньої брижової артерії) 

 

Ліва ободовокишкова артерія є 

гілкою: 

(Нижньої брижової артерії) 

Сигмоподібні артерії є гілками: 

(Нижньої брижової артерії) 

 

Верхня прямокишкова артерія є 

гілкою: 

(Нижньої брижової артерії) 

 

На якому рiвнi знаходиться 

біфуркація аорти? 

(На рiвнi IV поперекового 

хребця) 

 

Якi судини утворились у 

результатi розгалуження аорти? 

(Права та ліва спільні клубові 

артерії) 

 

На якому рiвнi розгалужується 

загальна клубова артерiя? 

(На рiвнi крижово-клубового 

суглоба) 

 

Якi судини утворюються при 

розгалуженнi загальної клубової 

артерiї? 

(Зовнішня та внутрішня клубові 

артерії) 

 

Що кровопостачає внутрiшня 

клубова артерiя? 

(Стiнки та органи малого таза) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

вісцеральною гiлкою 

внутрішньої клубової артерії? 

(Клубово-поперекова) 

 

Які з перелічених артерiй не є 

вісцеральною гiлкою 

внутрішньої клубової артерії? 

(Латеральні крижові) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

вісцеральною гiлкою 

внутрішньої клубової артерії? 

(Затульна) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

вісцеральною гiлкою 

внутрішньої клубової артерії? 

(Верхня сіднична) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

вісцеральною гiлкою 

внутрішньої клубової артерії? 

(Нижня сіднична) 

Яка з перелічених артерiй не є 

парієтальною гiлкою 

внутрішньої клубової артерії? 

(Пупкова) 

 



176 

 

 
 

Яка з перелічених артерiй не є 

парієтальною гiлкою 

внутрішньої клубової артерії? 

(Нижня міхурова) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

парієтальною гiлкою 

внутрішньої клубової артерії? 

(Маткова) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

парієтальною гiлкою 

внутрішньої клубової артерії? 

(Артерія сім'явиносної протоки) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

парієтальною гiлкою 

внутрішньої клубової артерії? 

(Середня прямокишкова) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

парієтальною гiлкою 

внутрішньої клубової артерії? 

(Внутрішня соромітна) 

 

Яка з перелічених артерiй не 

належить до гiлок внутрiшньої 

клубової артерiї? 

(Нижня надчеревна) 

 

Яка з перелічених гiлок 

внутрiшньої клубової артерiї є 

лише у жiнок? 

(Маткова артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

внутрішньої клубової артерії є 

лише у чоловiкiв? 

(Артерія сім'явиносної протоки) 

 

Що кровопостачає клубово-

поперекова артерія? 

(Клубовий м'яз, великий 

поперековий м'яз, квадратний 

м'яз попереку, клубову кістку і 

спинний мозок) 

 

Через який отвiр виходить iз таза 

верхня сіднична артерія? 

(Через надгрушоподібний отвір) 

 

Що кровопостачають гiлки 

басейну верхньої сідничної 

артерії? 

(Середній і малий сідничні м'язи) 

 

Що кровопостачають гiлки 

басейну нижньої сідничної 

артерії? 

(Великий сідничний м'яз) 

 

Через який отвiр виходить iз таза 

нижня сіднична артерія? 

(Через підгрушоподібний отвір) 

 

Яка з гiлок внутрішньої клубової 

артерії функцiонує на всій 

довжині лише в зародка? 

(Пупкова артерія) 

 

Що утворює в дорослої людини 

облiтерований вiддiл пупкової 

артерії? 

(Медіальну пупкову складку) 

 

Яка з перелічених артерiй є 

гiлкою функцiонуючого вiддiлу 

пупкової артерії? 

(Верхні гілки сечового міхура) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

гiлкою маткової артерії? 

(Яєчникова артерія) 
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Яка з перелічених гiлок 

внутрішньої клубової артерії 

кровопостачає середню частину 

прямої кишки? 

(Середня прямокишкова артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок 

внутрішньої клубової артерії 

кровопостачає (в чоловiкiв) 

передмiхурову залозу та сiм`янi 

пухирцi? 

(Середня прямокишкова артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок 

внутрішньої клубової артерії не 

бере участi в кровопостачаннi 

пiхви (у жiнок)? 

(Внутрішня соромітна артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок 

внутрішньої клубової артерії 

бере участь у кровопостачаннi 

передмiхурової залози та 

сiм`яних пухирцiв у чоловiкiв? 

(Нижня міхурова артерія) 

 

Через який отвiр внутрішня 

соромітна артерія виходить із 

порожнини таза? 

(Через підгрушоподібний отвір) 

 

Через який отвiр внутрішня 

соромітна артерія потрапляє в 

сiднично-вiдхiдникову ямку? 

(Через малий сідничний отвір 

 

Яка з гiлок внутрішньої 

соромітної артерії 

кровопостачає пряму кишку? 

(Нижня прямокишкова артерія) 

 

Гiлки внутрішньої соромітної 

артерії кровопостачають: 

(Зовнішні статеві органи) 

 

Як затульна артерія виходить із 

порожнини малого таза? 

(Через затульний канал) 

 

Яка з перелічених гiлок басейну 

затульної артерії проходить у 

складi зв'язки голівки стегнової 

кістки? 

(Кульшовозападинна гілка) 

 

Гiлки басейну затульної артерії 

кровопостачають: 

(Кульшовий суглоб та привідні 

м'язи стегна) 

 

Через який отвiр зовнішня 

клубова артерія виходить із 

порожнини таза? 

(Через судинну затоку) 

 

Яку складку по задній поверхні 

передньої черевної стінки 

утворює нижня надчеревна 

артерія? 

(Латеральну пупкову) 

 

Від завнішньої клубової артерії 

відходять такі гілки: 

(Нижня надчеревна артерія та 

глибока огинальна артерія 

клубової кістки) 

 

Яку назву має анастомоз лобкової 

гілки вiд нижньої надчеревної 

артерії з лобковою гілкою від 

затульної артерії? 

(«Сorona mortis») 
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Стегнова артерiя є 

продовженням: 

(Зовнiшньої клубової артерiї) 

 

Через який iз перелічених отворiв 

стегнова артерiя виходить на 

стегно? 

(Через судинну затоку) 

 

Що лежить спереду стегнової 

артерiї в межах судинної затоки? 

(Пахвинна зв’язка)  

 

Що прилягає до присереднього 

пiвкола стегнової артерiї в 

межах судинної затоки? 

(Стегнова вена) 

 

Що прилягає до заднього пiвкола 

стегнової артерiї в межах 

судинної затоки? 

(Гребінчаста зв’язка)  

 

Що прилягає до бiчного пiвкола 

стегнової артерiї в межах 

судинної затоки? 

(Клубово-гребінчаста дуга) 

 

Куди потрапляє стегнова артерiя, 

вийшовши на стегно? 

(В клубово-гребінчасту і передню 

стегнову борозни) 

Де можна визначити пульсацiю 

стегнової артерiї? 

(Пiд пахвинною зв`язкою в 

стегновому трикутнику) 

 

Куди потрапляє стегнова артерiя, 

виходячи на присередню 

поверхню стегна? 

(У привiдний канал Гунтера) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

гiлкою стегнової артерiї? 

(Нижня надчеревна артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

гiлкою стегнової артерiї? 

(Глибока огинальна артерія 

клубової кістки) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

гiлкою стегнової артерiї? 

(Внутрішня соромітна артерія) 

 

Куди йде поверхнева надчеревна 

артерія? 

(На передню стiнку живота) 

 

Яка з перелічених артерiй 

нижньої кiнцiвки кровопостачає 

м`язи стегна? 

(Глибока стегнова артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй 

нижньої кiнцiвки кровопостачає 

колiнний суглоб? 

(Підколінна артерія) 

 

Яка з перелічених гiлок стегнової 

артерiї має найбiльший дiаметр? 

(Глибока стегнова артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй не є 

гiлкою глибокої стегнової 

артерії? 

(Затульна артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй вiддає 

гiлку на кровопостачання 

кульшового суглоба? 

(Присередня огинальна артерія 

стегна)  
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Яка з перелічених артерiй бере 

участь у кровопостачаннi 

привідних м`язiв стегна? 

(Присередня огинальна артерія 

стегна)  

 

Яка з перелічених артерiй 

анастомозує з гiлками затульної 

артерiї? 

(Присередня огинальна артерія 

стегна) 

 

Які з перелічених артерiй 

проникають на задню поверхню 

стегна? 

(Пронизні артерії) 

 

Якi з перелічених артерiй 

кровопостачають заднi м`язи 

стегна? 

(Пронизні артерії) 

 

Яка з перелічених артерiй 

вiдходить вiд стегнової артерiї в 

привiдному каналi? 

(Низхідна колінна артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй є 

безпосереднiм продовженням 

стегнової артерiї? 

(Підколінна артерія) 

Скiльки артерiальних гiлок вiддає 

пiдколiнна артерiя на 

кровопостачання колiнного 

суглоба? 

(5 артерiальних гiлок) 

 

Скiльки артерiальних гiлок вiддає 

пiдколiнна артерiя на 

кровопостачання гомiлки i 

стопи? 

(2 артерiальних гiлки) 

 

Яка з перелічених артерiй 

кровопостачає схрещенi зв`язки 

та менiски колiнного суглоба? 

(Середня колінна артерія) 

 

Яка з перелічених артерiй не бере 

участi в утвореннi суглобової 

колiнної сітки? 

(Поверхнева огинальна артерія 

клубової кістки) 

 

Яка з перелічених артерiй не 

бере участi в утвореннi 

суглобової колiнної сітки? 

(Присередня огинальна артерія 

стегна) 

 

На якi гiлки подiляється 

підколінна артерія? 

(Передню та задню 

великогомілкові артерії) 

 

Яка з перелічених артерiй є 

безпосереднiм продовженням 

підколінної артерії? 

(Задня великогомілкова артерія) 

 

Де проходить задня 

великогомілкова артерія? 

(В гомілково-підколінному 

каналі) 

 

Де вiдбувається перехiд задньої 

великогомілкової артерії на 

пiдошву стопи? 

(Позаду присередньої кiсточки)  

 

Де вивчають пульсацiю задньої 

великогомiлкової артерiї? 

(Позаду присередньої кiсточки) 
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Яка з перелічених артерiальних 

гiлок не вiдходить вiд задньої 

великогомілкової артерії? 

(Поворотна задня 

великогомілкова артерія) 

 

Яка з гiлок задньої 

великогомiлкової артерiї 

проникає в нижнiй м`язово-

малогомiлковий канал? 

(Малогомілкова артерія) 

 

Де проходить малогомілкова 

артерія? 

(У нижньому м’язово-

малогомілковому каналі)  

 

Де вiдбувається розгалуження 

малогомiлкової артерiї на її 

прикiнцевi гiлки? 

(Позаду бiчної кiсточки) 

 

Якi з перелічених артерiальних 

гiлок є прикiнцевими гiлками 

малогомiлкової артерiї? 

(П’яткові та латеральні кісточкові 

гілки) 

 

Яка з перелічених артерiальних 

гiлок сполучає малогомiлкову 

артерiю з гiлками передньої 

великогомiлкової артерiї? 

(Пронизна гілка) 

 

Яка з перелічених артерiй 

кровопостачає довгий та 

короткий малогомiлковi м`язи? 

(Малогомілкова артерія) 

 

Як називаються прикiнцевi гiлки 

задньої великогомілкової 

артерії? 

(Латеральна підошовна артерія та 

медіальна підошовна артерія) 

 

Де розміщена медіальна 

підошовна артерія? 

(В медіальній підошовній 

борозні) 

 

Де розміщена латеральна 

підошовна артерія? 

(У латеральній підошовній 

борозні) 

 

Що утворює латеральна 

підошовна артерія на рiвнi основ 

плеснових кiсток? 

(Підошовну дугу) 

 

З якою з перелічених артерiй 

стопи анастомозує підошовна 

дуга? 

(З глибокою підошовною 

артерією) 

 

Якi з перелічених артерiй 

вiдходять вiд підошовної дуги? 

(Підошовні плеснові артерії)  

 

Як називають дистальнi вiддiли 

підошовних плеснових артерiй? 

(Загальнi підошовнi пальцевi 

артерiї) 

 

Як називаються прикiнцевi гiлки 

загальних підошовних 

пальцевих артерiй? 

(Власнi підошовнi пальцевi 

артерiї) 

 

Як проникає передня 

великогомілкова артерія на 

передню поверхню гомiлки? 
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(Через переднiй отвiр гомілково-

підколінного каналу в 

верхньому його вiддiлi у 

міжкістковій перетинці гомілки) 

 

Яка з перелічених артерiй 

вiдходить вiд передньої 

великогомілкової артерії в 

межах пiдколiнної ямки? 

(Поворотна задня 

великогомілкова артерія) 

 

Яка з перелічених артерiальних 

гiлок вiдходить вiд передньої 

великогомілкової артерії? 

(Поворотна задня 

великогомілкова артерія) 

 

Яка з перелічених артерiальних 

гілок передньої 

великогомілкової артерії бере 

участь в утвореннi суглобової 

колінної сiтки? 

(Поворотна задня 

великогомілкова артерія) 

 

Яка з перелічених артерiальних 

гілок передньої 

великогомілкової артерії бере 

участь в утвореннi суглобової 

колінної сiтки? 

(Поворотна передня 

великогомілкова артерія) 

 

Як називається продовження на 

стопу передньої 

великогомiлкової артерiї? 

(Тильна артерiя стопи) 

 

Яку артерію стопи 

використовують для визначення 

пульсу? 

(Тильну артерiю стопи) 

 

Якi з перелічених артерiальних 

гiлок не є гiлками тильної 

артерії стопи? 

(Передні медіальні кісточкові 

артерії) 

 

Яка з перелічених артерiальних 

гiлок є прикiнцевою гiлкою 

тильної артерії стопи? 

(Глибока підошовна артерія) 

 

Яка з перелічених артерiальних 

гiлок забезпечує анастомоз мiж 

тильними та підошовними 

артерiями стопи? 

(Глибока підошовна артерiя) 

 

Яка з перелічених артерiй є 

прикiнцевою гiлкою тильної 

артерiї стопи? 

(I тильна плеснова артерія) 

 

Якi з перелічених артерiй 

вiдходять вiд дугоподібної 

артерії? 

(Тильні плеснові артерії) 

 

На якi артерiальнi гiлки 

розгалужується кожна тильна 

плеснова артерія? 

(На тильні пальцеві артерії) 

 

Де утворюється латеральна 

кісточкова сітка? 

(На дистальному епiфiзi 

малогомiлкової кiстки) 

 

Де утворюється медіальна 

кісточкова сітка? 
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(На дистальному епiфiзi 

великогомiлкової кiстки) 

 

Де утворюється п’яткова сітка? 

(На заднiй поверхнi п`яткового 

горба) 

 

На якi групи подiляються вени 

верхньої кiнцiвки? 

(На поверхневi та глибокi вени) 

 

Де залягають поверхневi вени 

верхньої кiнцiвки? 

(У пiдшкiрнiй клiтковинi на 

власнiй фасцiї) 

 

Звiдки збирають кров поверхневi 

вени верхньої кiнцiвки? 

(Вiд шкiри та венозних сiток 

пiдшкiрної клiтковини) 

 

Звiдки не збирають кров глибокi 

вени верхньої кiнцiвки? 

(Вiд венозних сiток пiдшкiрної 

клiтковини) 

 

Якi з перелічених вен верхньої 

кiнцiвки належать до 

поверхневих вен? 

(Головна вена (v. cephalica) і 

основна вена (v. basilica)) 

 

Де розміщенi тильнi п`ястковi 

вени? 

(На тильнiй поверхнi кистi в 

пiдшкiрнiй клiтковинi) 

 

Що утворюють тильні п’ясткові 

вени? 

(Венозну сітку тильного боку 

кисті) 

 

Якi з перелічених вен кистi дають 

початок глибоким венам 

передплiччя? 

(Глибока і поверхнева венозні 

долонні дуги) 

 

Де розміщена головна вена            

(v. cephalica)? 

(На переднiй поверхнi 

променевого краю передплiччя) 

 

Де розміщена основна вена           

(v. basilica)? 

(На лiктьовому боці передньої 

поверхнi передплiччя) 

 

Яка з перелічених вен верхньої 

кiнцiвки з`єднує мiж собою 

основну та головну вени в 

дiлянцi ліктьової ямки? 

(Середня вена ліктя) 

 

Де знаходиться основна вена        

(v. basilica) на плечi? 

(У медіальній двоголовій борозні) 

 

Куди впадає основна вена               

(v. basilica)? 

(В одну з плечових вен) 

Де розміщена головна вена            

(v. cephalica) на плечі? 

(В латеральній двоголовій і 

грудодельтоподібній борознах) 

 

Куди впадає головна вена               

(v. cephalica)? 

(У пахвову вену) 

 

Якi вени з`єднує мiж собою 

середня вена ліктя? 

(Основну вену (v. basilica) та 

головну вену (v. сephalica)) 
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Яку з перелічених вен верхньої 

кiнцiвки використовують для 

збирання кровi та 

внутрішньовенних ін’єкцій? 

(Середню вену ліктя) 

 

Як утворюються плечовi вени? 

(Шляхом злиття ліктьових та 

променевих вен)  

 

Яку з названих вен верхньої 

кiнцiвки формують плечові 

вени? 

(Пахвову вену) 

 

В яку з перелічених вен 

продовжується пахвова вена? 

(В підключичну вену) 

 

Яка з перелічених вен не впадає в 

пахвову вену? 

(Основна вена (v. basilica)) 

 

Які з перелічених вен впадають у 

пахвову вену? 

(Грудонадчеревні вени) 

 

В яку з перелічених вен впадають 

грудонадчеревнi вени? 

(У пахвову вену) 

 

Куди впадає бiчна грудна вена? 

(У пахвову вену) 

 

Якi з перелічених вен верхньої 

кiнцiвки анастомозують із 

поверхневою надчеревною 

веною? 

(Грудонадчеревні вени) 

 

Де знаходиться підключична 

вена? 

(У переддрабинчастому просторі) 

 

Яка з перелічених венозних пазух 

дає початок внутрiшнiй яремнiй 

венi? 

(Сигмоподібна пазуха) 

 

У межах якого з перелічених 

отворiв основи черепа 

починається внутрішня яремна 

вена? 

(Яремного отвору) 

 

З якою з перелічених вен 

об`єднується (зливається) 

внутрішня яремна вена? 

(З підключичною веною) 

 

В яку з перелічених вен 

вiдводиться венозна кров вiд 

синусiв твердої мозкової 

оболонки? 

(У внутрішню яремну вену) 

 

Де розміщена хребтова вена? 

(В отворах поперечних вiдросткiв 

шийних хребцiв) 

Куди впадає хребтова вена? 

(В плечоголовну вену) 

 

Якi з перелічених венозних судин 

не належать до 

внутрiшньочерепних протокiв 

внутрішньої яремної вени? 

(Глоткові вени) 

 

Яка з перелічених венозних судин 

не належать до 

внутрiшньочерепних притокiв 

внутрішньої яремної вени? 
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(Язикова вена) 

 

Яка з перелічених ознак венозних 

судин не належить до синусiв 

твердої мозкової оболонки? 

(Мають у своїй стiнцi м`язовi 

волокна) 

 

Де розміщена верхня стрілова 

пазуха? 

(Уздовж верхнього краю серпа 

великого мозку) 

 

Який iз перелічених синусiв не 

бере участi в утвореннi стоку 

пазух? 

(Клинотім'яна пазуха) 

 

Де розміщена нижня стрілова 

пазуха? 

(У товщi нижнього (вiльного) 

краю серпа великого мозку) 

 

Куди впадає нижня сагiтальна 

пазуха? 

(В прямий синус) 

 

Де розміщений потиличний 

синус? 

(Уздовж внутрішнього 

потиличного гребеня) 

 

Де розміщений поперечний 

синус? 

(У поперечній борозні 

потиличної кістки) 

 

Де знаходиться печериста пазуха? 

(На основi черепа збоку вiд 

турецького сiдла) 

 

Що проходить через порожнину 

печеристої пазухи? 

(Внутрішня сонна артерія) 

 

Як поєднуються мiж собою 

правий та лiвий печеристі 

синуси? 

(За допомогою передньої і 

задньої міжпечеристих пазух) 

 

Що впадає в переднi вiддiли 

печеристої пазухи? 

(Очні вени) 

 

Де знаходиться клинотім'яна 

пазуха? 

(Уздовж заднього краю малого 

крила клиноподібної кістки) 

 

Що сполучають верхнiй та 

нижнiй кам`янистi синуси? 

(Печеристий та сигмоподiбний 

синуси) 

 

Що сполучають випускні вени? 

(Синуси твердої оболонки та 

зовнiшнi вени голови) 

 

Що сполучає основне сплетення 

(plexus basillaris)? 

(Печеристі й нижні кам'янисті 

синуси та венозні сплетення 

хребтового каналу) 

 

Де вiдбувається анастомоз мiж 

верхньою очною веною та 

кутовою веною? 

(У дiлянцi присереднього кута 

ока) 

 

Яка з перелічених вен не 

належить до позачерепних 
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притокiв внутрiшньої яремної 

вени? 

(Соскоподібна випускна вена) 

 

Яка з перелічених вен належить 

до позачерепних притокiв 

внутрiшньої яремної вени? 

(Верхня щитоподібна вена) 

 

Де розміщена зовнішня яремна 

вена? 

(На зовнішній поверхні 

груднино-ключично-

соскоподібного м'яза) 

 

Яка з перелічених вен не є 

притоком зовнішньої яремної 

вени? 

(Язикова вена) 

 

Як з`єднуються мiж собою права 

та ліва передні яремні вени? 

(За допомогою яремної венозної 

дуги) 

 

Як утворюється верхня 

порожниста вена? 

(При злиттi правої та лiвої 

плечоголовних вен) 

 

Де утворюється верхня 

порожниста вена? 

(На рiвнi з`єднання правого I 

ребра з грудниною) 

 

Куди впадає верхня порожниста 

вена? 

(В праве передсердя) 

 

На якому рiвнi верхня 

порожниста вена впадає в праве 

передсердя? 

(На рiвнi III ребрового хряща 

справа) 

 

Яка з перелічених вен впадає у 

верхню порожнисту вену? 

(Непарна вена) 

 

Вiд яких дiлянок тiла людини не 

забирає венозну кров верхня 

порожниста вена? 

(Вiд стiнок тазової порожнини) 

 

Як утворюються плечоголовнi 

вени (права i лiва)? 

(При злиттi підключичної та 

внутрішньої яремної вен) 

 

Вiд яких дiлянок тiла людини 

вiдводять кров в основному 

непарна та напівнепарна вени? 

(Вiд стiнок черевної та грудної 

порожнин) 

 

Яка з перелічених вен дає 

початок непарній вені? 

(Права висхідна поперекова вена) 

 

Яка з перелічених вен дає 

початок напівнепарній вені? 

(Ліва висхідна поперекова вена) 

Як проникає в грудну порожнину 

права висхідна поперекова вена? 

(Мiж м`язовими пучками правої 

нiжки дiафрагми) 

 

Де знаходиться непарна вена? 

(У задньому середостiннi справа) 

 

Куди впадає непарна вена? 

(У верхню порожнисту вену) 
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Якi з перелічених вен грудної 

порожнини не є притоками 

непарної вени? 

(Внутрішні грудні вени) 

 

Якi з перелічених вен грудної 

порожнини не є притоками 

непарної вени? 

(Нижня щитоподібна вена) 

 

Якi з перелічених вен грудної 

порожнини є притоками 

непарної вени? 

(Середостінні вени) 

 

Як проникає в грудну порожнину 

ліва висхідна поперекова вена? 

(Мiж м`язовими пучками лiвої 

нiжки дiафрагми) 

 

Де знаходиться напівнепарна 

вена? 

(У задньому середостiннi злiва) 

 

Куди впадає напівнепарна вена? 

(В непарну вену) 

 

Якi з перелічених мiжреберних 

вен впадають у напівнепарну 

вену? 

(VIII–XI лiвi заднi мiжребернi 

вени) 

 

Яка з перелічених вен впадає в 

напівнепарну вену? 

(Додаткова напівнепарна вена) 

 

Якi з перелічених вен не є 

притоками додаткової 

напівнепарної вени? 

(Передні міжреберні вени) 

 

З якими з перелічених вен задні 

міжреберні вени утворюють 

кiльцевi анастомози? 

(З передніми міжреберними 

венами) 

 

Де проходять заднi мiжребернi 

вени? 

(У мiжреберних промiжних по 

нижньому краю ребра) 

 

В якiй послiдовностi розміщені 

компоненти мiжреберного 

судинно-нервового пучка 

(зверху донизу)? 

(Вена, артерiя, нерв) 

 

Якi вени утворюють міжхребцеві 

вени? 

(Вени зовнiшнiх та внутрiшнiх 

хребтових венозних сплетень) 

 

Де розміщене внутрiшнє хребтове 

венозне сплетення (переднє та 

заднє)? 

(В епідуральному просторі 

хребтового каналу) 

 

Якi вени формують внутрiшнi 

хребтовi сплетення? 

(Вени спинного мозку та вени 

губчастої речовини хребцiв) 

 

Де розміщені зовнiшнi хребтовi 

венознi сплетення (переднє та 

заднє?) 

(На переднiй поверхнi тiл та на 

дугах i вiдростках хребцiв) 

 

Яке з наведених тверджень не 

належить до нижньої 

порожнистої вени? 
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(Парна венозна судина) 

 

На якому рiвнi формується нижня 

порожниста вена? 

(На рiвні мiжхребцевого диску 

мiж IV та V поперековими 

хребцями) 

 

Якi венознi судини формують 

нижню порожнисту вену? 

(Права та лiва спiльнi клубовi 

вени) 

 

Що розміщено злiва від нижньої 

порожнистої вени? 

(Черевна частина аорти) 

 

На якi групи подiляються 

притоки нижньої порожнистої 

вени? 

(На парiєтальнi та вiсцеральнi) 

 

В якiй iз перелічених структур 

печiнки проходить нижня 

порожниста вена? 

(В борозні порожнистої вени) 

 

Що впадає в нижню порожнисту 

вену при проходженнi її через 

борозну порожнистої вени 

печінки? 

(Печінкові вени) 

 

Через який iз перелічених отворiв 

дiафрагми нижня порожниста 

вена проникає в грудну 

порожнину? 

(Через отвір порожнистої вени) 

 

В яку з названих камер серця 

впадає нижня порожниста вена? 

(В праве передсердя) 

 

Якi з перелічених вен черевної 

порожнини є парiєтальними 

притоками нижньої порожнистої 

вени? 

(Поперекові вени) 

 

Вiд яких дiлянок венозна кров не 

вiдводиться в поперекові вени? 

(Вiд прямого м’яза живота) 

  

Якi з перелічених вен черевної 

порожнини є парiєтальними 

притоками нижньої порожнистої 

вени? 

(Нижні діафрагмові вени) 

 

Яка з перелічених вен входить до 

групи вiсцеральних приток 

нижньої порожнистої вени? 

(Права яєчкова (яєчникова) вена) 

 

Куди впадає ліва яєчкова 

(яєчникова) вена? 

(У ліву ниркову вену) 

 

Куди впадає права надниркова 

вена? 

(У нижню порожнисту вену) 

Куди впадає ліва надниркова 

вена? 

(У ліву ниркову вену) 

 

Куди впадають печінкові вени? 

(У нижню порожнисту вену) 

 

Яка з перелічених вен черевної 

порожнини проходить попереду 

аорти? 

(Ліва ниркова вена) 
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Якi притоки має внутрiшня 

клубова вена? 

(Парiєтальнi та вiсцеральнi) 

 

Як утворюється спільна клубова 

вена? 

(Вiд злиття зовнішньої та 

внутрішньої клубових вен) 

 

На якому рiвнi утворюється 

спільна клубова вена? 

(На рiвнi крижово-клубового 

суглоба) 

 

Що утворюється вiд злиття правої 

та лiвої спiльних клубових вен? 

(Нижня порожниста вена) 

 

Якi з перелічених вен порожнини 

малого таза не належать до 

парієтальних приток 

внутрiшньої клубової вени? 

(Міхурові вени) 

  

Якi з перелічених вен порожнини 

малого таза належать до 

парієтальних приток 

внутрiшньої клубової вени? 

(Бічні крижові вени) 

 

Які з перелічених вен порожнини 

малого таза є притоками 

внутрiшньої соромiтної вени? 

(Нижні прямокишкові вени) 

 

Куди впадає верхня 

прямокишкова вена? 

(В нижню брижову вену) 

 

Куди впадають середні 

прямокишкові вени? 

(У внутрішню клубову вену) 

 

Куди впадають нижні 

прямокишкові вени? 

(У внутрішню соромітну вену) 

 

Куди впадає внутрішня соромітна 

вена? 

(У внутрішню клубову вену) 

 

Яка з перелічених вен впадає у 

зовнiшню клубову вену? 

(Нижня надчеревна вена) 

 

Яка з перелічених вен впадає в 

зовнiшню клубову вену? 

(Глибока огинальна вена клубової 

кістки) 

 

Через який iз перелічених отворiв 

верхні сідничні вени 

проникають у порожнину таза? 

(Через надгрушоподібний отвір) 

 

Через який iз перелічених отворiв 

нижні сідничні вени проникають 

у порожнину таза? 

(Через підгрушоподібний отвір) 

 

Через який iз перелічених отворiв 

затульні вени проникають у 

порожнину таза? 

(Через затульний канал) 

 

На якi групи подiляються вени 

нижнiх кiнцiвок? 

(На поверхневi i глибокi вени) 

 

Де знаходяться поверхневi вени 

нижнiх кiнцiвок? 

(У пiдшкiрнiй клiтковинi на 

поверхневому листку власної 

фасцiї) 
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Куди вiдводиться кров вiд 

пiдшкiрних вен тильного боку та 

пiдошви стопи? 

(У велику та малу підшкірні 

вени) 

 

Якi з перелічених вен нижньої 

кiнцiвки належать до 

поверхневих вен? 

(Велика та мала підшкірні вени) 

 

Яка з перелічених вен нижньої 

кiнцiвки належать до глибоких 

вен? 

(Стегнова вена) 

 

Де починається велика підшкірна 

вена? 

(З медіального відділу тильної 

венозної дуги стопи) 

 

Де знаходиться велика підшкірна 

вена на гомiлцi? 

(Попереду від медіальної 

кісточки і на присереднiй 

поверхнi гомілки) 

 
Де проходить велика підшкірна 
вена на стегнi? 

(На його передньоприсереднiй 
поверхнi, пересiкаючи 
кравецький м’яз ) 

 
Куди впадає велика підшкірна 
вена? 

(У стегнову вену) 

 

Якi з перелічених вен не 

впадають у велику підшкірну 

вену у межах стегнового 

трикутника? 

(Внутрішні соромітні вени) 

 

Яка з перелічених вен, приток 

великої підшкірної вени, бере 

участь в утвореннi кава-

кавального анастомозу? 

(Поверхнева надчеревна вена) 

 

Де починається мала пiдшкiрна 

вена? 

(На латеральному боці стопи) 
  
Як виходить на гомiлку мала 
підшкірна вена? 

(Позаду бiчної кiсточки) 
 
Де розміщена мала підшкірна 
вена на гомiлцi? 

(На її заднiй поверхнi мiж 
голівками литкового м'яза) 

 
Куди впадає мала підшкірна 
вена? 

(У підколінну вену) 
 
Якi з перелічених вен нижньої 
кiнцiвки розміщені на переднiй 
поверхнi міжкісткової 
мембрани? 

(Передні великогомілкові вени) 

 

Якi з перелічених вен нижньої 

кiнцiвки розміщені в гомілково-

підколінному каналі? 

(Задні великогомілкові вени) 

 

Яка з перелічених вен нижньої 

кiнцiвки знаходиться в 

пiдколiннiй ямцi? 

(Підколінна вена) 
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В якiй послiдовностi розміщені 

судини та нерви в пiдколiннiй 

ямцi (ззаду наперед)? 

(Нерв, вена, артерiя) 

 

Яка з перелічених вен нижньої 

кiнцiвки розміщена в 

привідному каналі? 

(Стегнова вена) 

 

Продовженням якої iз названих 

вен є стегнова вена? 

(Пiдколiнної вени) 
 
В яку iз названих вен 
продовжується стегнова вена? 

(У зовнішню клубову вену) 
 
Як проникає в порожнину таза 
стегнова вена? 

(Через судинну затоку) 
 
Звiдки збирає кров ворітна 
печінкова вена? 

(Вiд непарних органiв черевної 
порожнини) 

 
Яка з перелічених характеристик 
не належить до ворiтної 
печiнкової вени? 

(Парна парiєтальна судина) 

Де знаходиться ворiтна печiнкова 

вена? 

(У товщi печінково-дуоденальної 

зв'язки) 

 

Яка з перелічених вен не є 

притокою ворітної печінкової 

вени? 

(Вена вiдхiдникового каналу 

прямої кишки) 

 

Якi з перелічених вен є 

притоками ворітної печінкової 

вени? 

(Вени селезiнки) 

 

Вiд якого з перелічених 

внутрiшнiх органiв венозна кров 

вiдводиться у ворітну печінкову 

вену? 

(Від пiдшлункової залози) 

 

Яка з перелічених вен не бере 

участi у формуваннi стовбура 

ворітної печінкової вени? 

(Верхня прямокишкова вена) 

 

Де формується стовбур ворітної 

печінкової вени? 

(Позаду голівки pancreas) 

 

На якi гiлки розгалужується 

ворітна печінкова вена, 

увiйшовши у ворота печiнки? 

(На праву та ліву гілки) 

 

Яку назву мають кiнцевi 

розгалуження ворітної 

печінкової вени в серединi 

печiнкових часточок? 

(Синусоїди печiнки) 

 

Куди впадають синусоїднi 

капiляри печiнки? 

(В центральнi вени) 

 

Якi з перелічених вен печiнки є 

джерелами формування 

печінкових вен? 

(Пiдчасточковi вени) 

 

Усi нижчеперелічені вени 

впадають у стовбур ворітної 
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печінкової вени до входження її 

у ворота печiнки, крiм: 

(Коротких шлункових вен) 

 

Де знаходяться припупкові вени? 

(У товщi круглої зв'язки печінки) 

 

Де знаходиться верхня брижова 

вена? 

(У коренi брижі тонкої кишки) 

 

Усi нижчепереліченi вени є 

притоками верхньої брижової 

вени, крiм: 

(Міхурової вени) 

 

Усi нижчепереліченi вени є 

притоками верхньої брижової 

вени, крiм: 

(Лівої шлунково-чепцевої вени) 

 

Усi нижчепереліченi вени є 

притоками верхньої брижової 

вени, крiм: 

(Правої шлункової вени) 

 

Усi нижчепереліченi вени є 

притоками верхньої брижової 

вени, крiм: 

(Сигмоподібних вен) 

 

У верхню брижову вену венозна 

кров вiдводиться вiд усiх 

нижчеперелічених органiв, крiм: 

(Жовчного мiхура) 

 

Де проходить селезінкова вена? 

(Позаду підшлункової залози) 

 

Де зливаються мiж собою верхня 

брижова, нижня брижова та 

селезінкова вени? 

(Позаду голівки пiдшлункової 

залози) 

 

Якi з перелічених вiсцеральних 

вен не є притоками селезінкової 

вени? 

(Права і ліва шлункові вени) 

 

У селезiнкову вену вiдводиться 

венозна кров вiд усiх 

нижчеперелічених органiв, крiм: 

(Дванадцятипалої кишки) 

 

Якi з перелічених вiсцеральних 

вен не є притоками нижньої 

брижової вени? 

(Середня прямокишкова вена) 

 

Вiд усiх нижчеперелічених 

органiв венозна кров 

вiдводиться в нижню брижову 

вену, крiм: 

(Висхiдної ободової кишки) 

 

Де анастомозують мiж собою 

стравохідні вени та ліва 

шлункова вена? 

(У дiлянцi кардiальної частини 

шлунка) 

 

Що являють собою «кава-

кавальнi анастомози»? 

(Це анастомози мiж притоками 

верхньої порожнистої та 

нижньої порожнистої вен) 

 

Якi з перелічених вен 

анастомозують мiж собою у 

товщi передньої стiнки живота? 

(Верхня та нижня надчеревні 

вени) 
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Якi з перелічених вен 

анастомозують мiж собою в 

товщi передньої черевної 

стiнки? 

(Грудонадчеревні вени та 

поверхнева надчеревна вена) 

 

Якi з перелічених вен 

анастомозують мiж собою на 

заднiй стiнцi черевної 

порожнини? 

(Непарна та праві поперекові 

вени) 

 

Якi з перелічених вен 

анастомозують мiж собою на 

заднiй стiнцi черевної 

порожнини? 

(Напівнепарна та ліві поперекові 

вени) 

 

Якi венознi системи об`єднують 

мiж собою зовнішні та 

внутрішні венозні хребтові 

сплетення? 

(Системи верхньої та нижньої 

порожнистих вен) 

 

Якi з перелічених вен 

анастомозують мiж собою у 

товщi передньої стiнки живота? 

(Верхня надчеревна вена та 

припупкові вени) 

 

Якi з перелічених вен 

анастомозують мiж собою у 

дiлянцi кардiальної частини 

шлунка? 

(Ліва шлункова вена та 

стравохідні вени) 

 

Якi з перелічених вен 

анастомозують мiж собою у 

товщi передньої стiнки живота? 

(Нижня надчеревна вена та 

припупкові вени) 

 

Якi з перелічених вен 

анастомозують мiж собою у 

товщi стiнки прямої кишки? 

(Верхня, середня та нижня 

прямокишкові вени) 

 

Куди вiдводиться венозна кров 

вiд нижнiх вiддiлiв прямої 

кишки? 

(У внутрішню соромітну вену) 

 

Яка з перелічених вен не бере 

участi у вiдведеннi венозної 

кровi вiд шлунка? 

(Нижня брижова вена) 

 

Пупкові артерії в плода відходять 

від: 

(Внутрішніх клубових артерій) 

 

По пупкових артеріях у плода 

тече: 

(Змішана кров (більш венозна)) 

Пупкові артерії в плода несуть 

кров у напрямку: 

(Від плода до плаценти) 

 

Пупкова вена плода відходить 

від: 

(Плаценти) 

 

По пупковій вені в плода тече: 

(Артеріальна кров) 

 

Пупкова вена плода несе кров у 

напрямку: 
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(Від плаценти до плода) 

 

Венозна (аранцієва) протока у 

плода з’єднує: 

(Пупкову вену і нижню 

порожнисту вену) 

 

Артеріальна (боталова) протока у 

плода з’єднує: 

(Легеневий стовбур та аорту) 

 

Овальний отвір у плода з’єднує: 

(Праве передсердя з лівим) 

 

Через артеріальну (боталову) 

протоку у плода тече: 

(Венозна кров) 

 

Через венозну (аранцієву) 

протоку в плода тече: 

(Артеріальна кров) 

 

Після народження дитини 

пупкова вена перетворюється 

на: 

(Круглу зв’язку печінки) 

 

Після народження дитини 

пупкові артерії перетворюються 

на: 

(Присередні пупкові зв’язки)  

 

Після народження дитини 

венозна (аранцієва) протока 

перетворюється на: 

(Венозну зв’язку печінки)  

 

Після народження дитини 

артеріальна (боталова) протока 

перетворюється на: 

(Артеріальну зв’язку)  

 

Після народження дитини 

овальний отвір перетворюється 

на: 

(Овальну ямку)  

 

Як класифiкуються лiмфатичнi 

судини нижньої кiнцiвки? 

(Глибокі та поверхневі) 

 

Де знаходяться поверхневi 

лiмфатичнi судини нижньої 

кiнцiвки? 

(У пiдшкiрнiй клiтковинi над 

поверхневою фасцiєю) 

 

Де знаходяться глибокi 

лiмфатичнi судини нижньої 

кiнцiвки? 

(Поряд із глибокими 

кровоносними судинами) 

 

Де формуються поверхневi 

лiмфатичнi судини нижньої 

кiнцiвки? 

(Із лiмфокапiлярних сiток шкiри 

та пiдшкiрної клiтковини) 

 

Де формуються заднi лiмфатичнi 

судини нижньої кiнцiвки? 

(У шкiрi п`яткової дiлянки та 

бiчного краю пiдошви стопи) 

 

Куди впадають заднi лiмфатичнi 

судини нижньої кiнцiвки? 

(В пiдколiннi лiмфатичнi вузли) 

 

Де розміщені поверхневi 

пахвиннi лiмфатичнi вузли? 

(Під пахвинною зв’язкою на 

поверхневiй пластинцi широкої 

фасції стегна) 
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Де розміщені глибокi пахвиннi 

лiмфатичнi вузли? 

(У клубово-гребінчастій борозні 

пiд широкою фасцією стегна за 

ходом стегнових артерії та вени) 

 
Яку назву має один iз глибоких 
пахвинних лiмфовузлiв, який 
залягає в стегновому кільці? 

(Вузол Пирогова) 
 
Куди прямують виноснi 
лiмфатичнi судини глибоких 
пахвинних лiмфатичних вузлiв? 

(До зовнiшнiх клубових 
лiмфатичних вузлiв) 

 
На якi групи подiляються 
лiмфатичнi вузли порожнини 
таза? 

(На пристiнковi (парiєтальнi) та 
нутрощевi (вiсцеральнi)) 

 
Якi з перелічених груп 
лiмфатичних вузлiв порожнини 
таза належать до вiсцеральних 
вузлiв? 

(Відхідниково-прямокишкові) 

Якi з перелічених лiмфатичних 

вузлiв тазової порожнини 

належать до групи 

парiєтальних? 

(Внутрішні клубові) 

 

Куди прямують виноснi 

лiмфатичнi судини загальних 

клубових лiмфатичних вузлiв 

порожнини таза? 

(До поперекових лімфатичних 

вузлів) 

 

Куди йдуть виноснi лiмфатичнi 

судини вiсцеральних 

лiмфатичних вузлiв тазової 

порожнини? 

(До внутрішніх і загальних 

клубових лімфатичних вузлiв) 

 

На якi групи подiляються 

лiмфатичнi вузли черевної 

порожнини? 

(На парiєтальнi та вiсцеральнi 

вузли) 

 

Де розміщені вiсцеральнi 

лiмфатичнi вузли черевної 

порожнини? 

(Бiля непарних вiсцеральних 

гiлок черевної частини аорти та 

за ходом їх розгалужень) 

 

Де знаходяться черевнi 

лiмфатичнi вузли? 

(Навколо черевного стовбура і 

його гілок) 

 

Куди прямують виноснi 

лiмфатичнi судини черевних 

лiмфатичних вузлiв? 

(До поперекових лiмфовузлiв, а 

також до початкового вiддiлу 

грудної протоки) 

 

Де розміщені шлунковi 

лiмфатичнi вузли? 

(На великiй та малiй кривинi 

шлунка за ходом його артерiй у 

ділянці кардіальної та 

воротарної частин шлунка) 

 

Де розміщені печiнковi 

лiмфатичнi вузли? 

(У товщi печiнково-

дванадцятипалої зв`язки за 

ходом загальної печінкової 
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артерії та ворітної печінкової 

вени) 

 

Куди прямують виноснi 

лiмфатичнi судини печiнкових 

та жовчномiхурових 

лiмфатичних вузлiв? 

(До черевних та поперекових 

лiмфатичних вузлiв) 

 

Де розміщені селезінкові 

лiмфатичнi вузли? 

(У товщi шлунково-селезінкової 

зв`язки у воротах селезінки за 

ходом розгалужень селезінкової 

артерії) 

 

Куди прямують виноснi 

лiмфатичнi судини селезінкових 

лiмфатичних вузлiв? 

(До черевних та поперекових 

лiмфатичних вузлiв) 

 

Яка з названих груп лiмфатичних 

вузлiв черевної порожнини є 

найбiльш численною? 

(Верхні брижові лімфатичні 

вузли) 

 

Де знаходяться верхні брижові 

лімфатичні вузли? 

(У товщi брижi тонкої кишки за 

ходом верхньої брижової артерії 

та її гілок) 

 

Куди прямують виноснi 

лiмфатичнi судини верхніх 

брижових лiмфовузлiв? 

(До поперекових лiмфовузлiв, 

або, утворивши кишкові 

стовбури, до грудної протоки) 

 

До парiєтальних лiмфатичних 

вузлiв черевної порожнини 

належать усі, крім: 

(Нижнiх брижових лiмфатичних 

вузлів) 

 

На якi групи подiляються 

лiмфатичнi вузли грудної 

клітки? 

(На парiєтальнi та вiсцеральнi 

вузли) 

 

До парiєтальних лiмфатичних 

вузлiв грудної клітки належать 

усі, крім: 

(Бронхолегеневих лiмфатичних 

вузлів) 

 

До вісцеральних лiмфатичних 

вузлiв грудної клітки належать 

усі, крім: 

(Пригруднинних лiмфатичних 

вузлів) 

 

Куди прямують виноснi 

лiмфатичнi судини 

білястравохідних лiмфатичних 

вузлiв? 

(До грудної протоки) 

 

Як класифiкуються лiмфатичнi 

судини верхньої кiнцiвки? 

(На поверхневi та глибокi) 

 

Звiдки не вiдводять лiмфу глибокi 

лiмфатичнi судини верхньої 

кiнцiвки? 

(Вiд шкiри та пiдшкiрного 

прошарку) 

 

Які групи лімфатичних вузлів 

розрізняють на верхній кінцівці? 
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(Ліктьові і пахвові лімфатичні 

вузли) 

 

Звiдки не приймають лімфу 

пахвові лімфатичні вузли? 

(Вiд шиї) 

 

Куди прямують виноснi 

лiмфатичнi судини лiктьових 

лiмфатичних вузлiв? 

(До пахвових лiмфатичних 

вузлiв) 

 

Що утворюють виноснi 

лiмфатичнi судини пахвових 

лiмфатичних вузлiв? 

(Пiдключичний стовбур) 

 

За своїм походженням груди 

(молочна залоза) є: 

(Видозмiненою потовою залозою) 

 

На якій iз названих фасцiй 

розміщені груди (молочна 

залоза)? 

(На грудній фасції) 

На якому рiвнi розміщені груди 

(молочна залоза)? 

(На рiвнi III–VI ребра) 

 

Що розміщується посерединi 

молочної залози? 

(Грудний сосок) 

 

Скiльки часток входить до складу 

грудної залози? 

(15–20 часток) 

 

В якi з названих лiмфовузлiв 

вiдводиться лiмфа вiд 

верхньобічної частини грудної 

залози? 

(В центральні, присередні й 

верхівкові пахвові лімфатичні 

вузли, у нижні глибокі бічні 

шийні та пригруднинні 

лімфовузли) 

 

В якi з названих лiмфовузлiв 

вiдводиться лiмфа вiд 

нижньобічної частини грудної 

залози? 

(У присередні та центральні 

пахвові лімфатичні вузли і 

пригруднинні лімфовузли) 

 

В якi з названих лiмфовузлiв 

вiдводиться лiмфа вiд 

верхньоприсередньої частини 

грудної залози? 

(У пригруднинні лімфовузли та 

лімфовузли верхнього 

середостіння) 

 

В якi з названих лiмфовузлiв 

вiдводиться лiмфа вiд 

нижньоприсередньої частини 

грудної залози? 

(У пригруднинні і пахвові 

лімфовузли)  

 

В якi iз перелічених лiмфатичних 

вузлiв шиї вiдводиться лiмфа вiд 

грудної залози? 

(У нижні глибокі бічні шийні 

лімфовузли) 

 

Куди вiдводиться лiмфа вiд 

грудної частини стравоходу? 

(Безпосередньо в грудну протоку) 

 

Яка функцiя iмунної системи? 

(Забезпечує захиснi реакцiї 

органiзму) 
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Який iз перелічених органiв не 

належить до органiв iмунної 

системи? 

(Щитоподiбна залоза) 

 

Який iз перелічених органiв 

належать до центральних 

органiв iмунної системи? 

(Кiстковий мозок) 

 

Який iз перелічених органiв 

належить до центральних 

органiв iмунної системи? 

(Загруднинна залоза (тимус)) 

 

Який iз перелічених органiв 

належить до периферичних 

органiв iмунної системи? 

(Селезiнка) 

 

Де утворюються В-лiмфоцити? 

(У кiстковому мозку) 

 

Де вiдбувається дозрiвання та 

диференцiювання Т-лiмфоцитiв? 

(У загрудниннiй залозi) 

Якi з перелічених структур стiнки 

кишки належать до 

периферичних органiв iмунної 

системи? 

(Поодинокi лiмфоїднi вузлики) 

 

Який iз органiв iмунної системи 

людини розглядається як аналог 

сумки Фабриціуса у птахiв? 

(Кiстковий мозок) 

 

Яку назву має глоткове кiльце, 

утворене мигдаликами? 

(Кiльце Пирогова – Вальдейєра) 

 

 

Скiльки мигдаликiв утворює 

лiмфоїдне глоткове кiльце? 

(6 мигдаликiв) 

 

Де розміщені лiмфоїднi 

(пейєровi) бляшки? 

(В товщi стiнки клубової кишки) 

 

Де не розміщуються поодинокi 

лiмфоїднi вузлики? 

(У товщi стiнки лiмфатичних 

судин) 

 

Якi двi популяцiї (два рiзновиди) 

кiсткового мозку розрiзняють в 

органiзмi дорослої людини? 

(Червоний та жовтий) 

 

Де в дорослої людини 

розміщений жовтий кiстковий 

мозок? 

(У дiафiзах довгих кiсток) 

 

Де знаходиться загруднинна 

залоза (тимус)? 

(У верхньому середостiннi) 

 

В якому вiцi спостерiгається 

максимальний розвиток 

загруднинної залози? 

(У вiцi 10–15 рокiв) 

 

Що входить до складу паренхiми 

тимуса? 

(Кiркова та мозкова речовини) 

 

Яку назву мають тимуснi тiльця? 

(Тiльця Гассаля) 

 

Де знаходиться язиковий 

мигдалик? 
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(Пiд епiтелiєм у дiлянцi кореня 

язика) 

 

Де знаходиться піднебінний 

мигдалик? 

(У мигдаликовій ямці м'якого 

піднебіння) 

 

Де розміщений глотковий 

(аденоїдний) мигдалик? 

(У дiлянцi склепiння та задньої 

стiнки глотки) 

 
Де розміщений трубний 
мигдалик? 

(У дiлянцi глоткового отвору 
слухової труби) 

 
Де розміщена селезiнка? 
(У черевній порожнині в лівому 
підребер'ї на рiвнi IX–XI ребер) 

 
Якi поверхнi має селезiнка? 
(Діафрагмову та нутрощеву) 
 
Який iз перелічених органiв 
черевної порожнини не прилягає 
до селезiнки? 

(Печiнка) 
 
Як очеревина покриває селезiнку? 

(З усiх боків) 

 

Що входить до складу паренхiми 

селезiнки? 

(Бiла та червона пульпа) 

 

Звiдки вiдводиться лiмфа в 

потиличні лімфатичні вузли? 

(Вiд потиличної і скроневої 

дiлянок) 

 

Звiдки вiдводиться лiмфа в 

соскоподібні лімфовузли? 

(Вiд потиличної і скроневої 

ділянок та зовнішнього вуха) 

 

Куди вiдводиться лiмфа вiд 

потиличних і соскоподібних 

лiмфовузлiв? 

(До поверхневих і глибоких 

бічних шийних лімфовузлів) 

 

Вiд яких дiлянок приймають 

лiмфу привушні лімфатичні 

вузли? 

(Вiд лобової і тім'яної ділянок, 

повік, носа, щік, вушної 

раковини і привушної слинної 

залози) 

 

Куди вiдводиться лiмфа вiд 

привушних лiмфатичних вузлiв? 

(До поверхневих і глибоких 

бічних шийних лімфовузлів) 

 

Де розміщені пiднижньощелепнi 

лiмфатичнi вузли? 

(В пiднижньощелепному трикут-

нику)  

 

Куди вiдводять лiмфу вiдвiднi 

лiмфатичнi судини пiднижньо-

щелепних лiмфатичних вузлiв? 

(У глибокі бічні шийні 

лімфовузли) 

 

Куди вiдводять лiмфу вiдвiднi 

лiмфатичнi судини підборідних 

лiмфатичних вузлiв? 

(У передні шийні лімфовузли) 
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Вiд яких дiлянок приймають 

лiмфу піднижньощелепні лімфа-

тичні вузли? 

(Вiд верхньої і нижньої губ, носа, 

щік, язика, піднебіння, 

піднебінних мигдаликів, 

під'язикової і піднижньо-

щелепної слинних залоз) 

 

Що формують вiдвiднi 

лiмфатичнi судини глибоких 

бiчних шийних лiмфатичних 

вузлiв? 

(Правий та лівий яремні 

стовбури) 

 

Звiдки збирає лiмфу правий 

пiдключичний стовбур? 

(Вiд правої верхньої кiнцiвки) 

 

Звiдки збирає лiмфу правий 

яремний стовбур? 

(Вiд правої половини голови та 

шиї) 

 

Звiдки збирає лiмфу правий 

бронхосередостінний стовбур? 

(Вiд органiв правої половини 

грудної порожнини) 

 

Яка з перелічених лiмфатичних 

судин не впадає в правий 

венозний кут? 

(Грудна протока) 

 

Звiдки збирає лiмфу лiвий 

яремний стовбур? 

(Вiд лiвої половини голови та 

шиї) 

 

Звiдки збирає лiмфу лiвий 

пiдключичний стовбур? 

(Вiд лiвої верхньої кiнцiвки) 

 

Звiдки збирає лiмфу лівий 

бронхосередостінний стовбур? 

(Вiд органiв лiвої половини 

грудної порожнини) 

 

Яка з перелічених лiмфатичних 

судин не впадає в лiвий 

венозний кут? 

(Правий яремний стовбур) 

 

Яка з перелічених судин є 

найбiльшою i головною 

лiмфатичною судиною тiла 

людини? 

(Грудна протока) 

 

Якої з перелічених частин немає в 

складi грудної протоки? 

(Тазової) 

 

Яку назву має розширення 

початкового вiддiлу грудної 

протоки? 

(Молочна цистерна) 

 

Як проникає грудна протока в 

грудну порожнину? 

(Через аортальний розтвір 

дiафрагми) 

 

Де знаходиться черевна частина 

грудної протоки? 

(В заочеревинному просторi) 

 

Де знаходиться грудна частина 

грудної протоки? 

(В задньому середостiннi) 
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СЕМЕСТР ІІІ 

 

Центральну нервову систему 

складають: 

(Головний та спинний мозок) 

 

Периферичну нервову систему 

складають: 

(Черепнi та спинномозковi нерви, 

вегетативнi вузли i сплетення) 

 

Що є структурно-функцiональною 

одиницею нервової системи? 

(Нейрон (нейроцит)) 

 

Мультиполярнi нейрони мають: 

(Численнi дендрити та один аксон) 

 

Бiполярнi нейрони мають: 

(Два вiдростки, що вiдходять вiд 

протилежних полюсiв тiла 

нейрона) 

 

Псевдоунiполярнi нейрони мають: 

(Один вiдросток, який Т-подiбно 

подiляється на два вiдростки – 

центральний i периферичний) 

 

Периферичний вiдросток 

псевдоунiполярного нейрона – 

це: 

(Дендрит, що проходить на 

периферiю i закiнчується 

рецептором) 

 

Центральний вiдросток 

псевдоунiполярного нейрона – 

це: 

(Аксон, що проводить iмпульс вiд 

тiла нейрона до ЦНС) 

 

Залежно вiд кiлькостi вiдросткiв 

розрiзняють такi нейрони: 

(Мультиполярнi, бiполярнi та 

псевдоунiполярнi) 

 

Залежно вiд функцiї розрiзняють 

такi нейрони: 

(Чутливi, руховi та вставнi) 

 

Чутливi нейрони – це: 

(Аферентнi, за формою – 

псевдоунiполярнi або бiполярнi) 

 

Руховi нейрони – це: 

(Еферентнi, за формою – 

мультиполярнi) 

 

Вставнi нейрони – це: 

(Асоцiативнi, за формою – 

мультиполярнi) 

 

Рецептори – це: 

(Спецiалiзованi нервовi закiнчення 

аферентних нейронiв у рiзних 

тканинах, де зовнiшня енергiя 

трансформується в нервовий 

iмпульс) 

 

Екстерорецептори мають таку 

характеристику: 

(Розміщенi в шкiрi, слизових 

оболонках i спецiалiзованих 

оболонках органiв чуття, 

сприймають подразнення iз 

зовнiшнього середовища) 

 

Пропрiорецептори мають таку 

характеристику: 
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(Розміщенi в м`язах, сухожилках, 

фасцiях, окiстi та капсулах 

суглобiв, завдяки їм 

сприймається положення тiла в 

просторi) 

 

Iнтерорецептори мають таку 

характеристику: 

(Розміщенi у внутрiшнiх органах i 

кровоносних судинах, 

сприймають подразнення iз 

внутрiшнього середовища) 
 
Рецептори, розміщенi в шкiрi, 
слизових оболонках i 
спецiалiзованих оболонках 
органiв чуття та сприймають 
подразнення iз зовнiшнього 
середовища, мають назву: 

(Екстерорецептори) 
 
Рецептори, розміщенi в м`язах, 
сухожилках, фасцiях, окiстi та 
капсулах суглобiв i завдяки яким 
сприймається положення тiла в 
просторi, мають назву: 

(Пропрiорецептори) 
 
Рецептори, розміщенi у 
внутрiшнiх органах i 
кровоносних судинах та 
сприймають подразнення iз 
внутрiшнього середовища, мають 
назву: 

(Інтерорецептори) 

 

Дендрити – це: 

(Короткi, численнi деревоподiбно 

розгалуженi вiдростки, що не 

виходять за межi ЦНС, проводять 

iмпульси до тiла клiтини) 

 

 

Аксони – це: 

(Довгий поодинокий вiдросток, що 

може виходити за межi ЦНС, 

проводить iмпульси вiд тiла 

клiтини) 

 

Нейрони зв`язанi мiж собою за 

допомогою: 

(Синапсiв) 

 

Сiру речовину формують: 

(Тiла нейронiв) 

 

Бiлу речовину формують: 

(Вiдростки нейронiв) 

 

Бiла речовина утворює: 

(Нервовi волокна, пучки й провiднi 

шляхи) 

 

Сiра речовина утворює: 

(Кору великого мозку i мозочка, 

ядра головного i спинного мозку, 

стовпи спинного мозку) 

 

Що є анатомiчним субстратом 

рефлексу? 

(Рефлекторна дуга) 

 

Якi нейрони розміщенi лише за 

межами ЦНС? 

(Аферентнi) 

 

На якому рiвнi розміщений 

спинний мозок? 

(У хребтовому каналi вiд великого 

отвору до II поперекового 

хребця) 

 

Спинний мозок внизу 

закiнчується: 
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(Мозковим конусом i кiнцевою 

ниткою) 

 

Яка тканина утворює 

спинномозкову частину кiнцевої 

нитки? 

(Нервова) 

 

Із чого складається зовнiшня 

частина кiнцевої нитки? 

(З оболонок спинного мозку) 

 

Якi є стовщення спинного мозку? 

(Шийне та попереково-крижове) 

 

На рiвнi яких сегментів спинного 

мозку розміщене шийне 

стовщення спинного мозку? 

(Вiд С IV до T I) 

 

На рiвнi яких сегментів спинного 

мозку  розміщене попереково-

крижове стовщення спинного 

мозку? 

(Вiд L II до S III) 

 

Назвiть парнi борозни спинного 

мозку: 

(Передньобiчна i задньобiчна) 

 

Назвiть непарнi борозни спинного 

мозку: 

(Задня серединна) 

 

Назвiть щiлини спинного мозку: 

(Передня серединна) 

 

Бiла речовина спинного мозку 

утворює: 

(Канатики) 

 

Канатики спинного мозку 

утворенi: 

(Бiлою речовиною) 

 

Якi є канатики спинного мозку? 

(Переднiй, бiчний та заднiй) 

 

Переднiй канатик спинного мозку 

обмежений: 

(Передньою серединною щiлиною 

та передньобiчною борозною) 
 
Заднiй канатик спинного мозку 
обмежений: 

(Задньою серединною та 
задньобiчною борознами) 

 
Бiчний канатик спинного мозку 
обмежений: 

(Передньобiчною та задньобiчною 
борознами) 

 
Якi корiнцi має спинний мозок? 
(Переднi та заднi) 
 
Переднi корiнцi спинного мозку 
виходять: 

(Із передньобiчної борозни) 
 
Заднi корiнцi спинного мозку 
виходять: 

(Із задньобiчної борозни) 

 

Чим утворенi переднi корiнцi 

спинномозкових нервiв? 

(Аксонами рухових нейронiв 

переднiх стовпiв) 

 

Чим утворенi заднi корiнцi 

спинномозкових нервiв? 

(Центральними вiдростками 

чутливих псевдоунiполярних 

нейронiв спинномозкових вузлiв) 
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Де розміщенi спинномозковi 

вузли? 

(У мiжхребцевих отворах) 

 

Чим утворенi спинномозковi 

вузли? 

(Чутливими псевдоунiполярними 

нейронами) 

 

Якi вiдростки мають чутливi 

псевдоунiполярнi нейрони 

спинномозкових вузлiв? 

(Центральнi та периферичні) 

 

Що утворюють центральнi 

вiдростки чутливих 

псевдоунiполярних нейронiв 

спинномозкових вузлiв? 

(Заднi корiнцi спинномозкових 

нервiв) 

 

Що утворюють периферичнi 

відростки чутливих 

псевдоунiполярних нейронiв 

спинномозкових вузлiв? 

(Чутливе волокно спинномозко-

вого нерва, що закiнчується 

рецептором) 

 

Як утворюється спинномозковий 

нерв? 

(Злиттям у дiлянцi мiжхребцевого 

отвору переднього корiнця з 

периферичними вiдростками 

псевдоунiполярних нейронiв 

спинномозкових вузлiв) 

 

Скiльки всього є пар 

спинномозкових нервiв? 

(31) 

 

Скiльки всього є сегментiв 

спинного мозку? 

(31) 

 

Який за складом волокон є 

спинномозковий нерв? 

(Змiшаний) 

 

Чим утворений кiнський хвiст? 

(Корiнцями поперекових, 

крижових та куприкових 

сегментiв разом із кiнцевою 

ниткою спинного мозку) 

 

Що називається сегментом 

спинного мозку? 

(Дiлянка спинного мозку, що дає 

початок однiй парi 

спинномозкових нервiв) 

 

Скiльки є шийних сегментiв 

спинного мозку? 

(8) 

 

Скiльки є грудних сегментiв 

спинного мозку? 

(12) 

 

Скiльки є поперекових сегментiв 

спинного мозку? 

(5) 

 

Скiльки є крижових сегментiв 

спинного мозку? 

(5) 

 

 

Скiльки є куприкових сегментiв 

спинного мозку? 

(1) 
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Яка топографiя шийних сегментiв 

спинного мозку? 

(Верхнi лежать на рiвнi 

вiдповiдних шийних хребцiв, а 

нижнi – на один хребець вище) 

 

Яка топографiя грудних сегментiв 

спинного мозку? 

(Верхнi лежать на один хребець 

вище від вiдповiдного хребця, 

середнi – на два хребця вище i 

нижнi – на три хребцi вище) 

 
Яка топографiя поперекових 
сегментiв спинного мозку? 

(Розміщенi на рiвнi тiл X та XI 
грудних хребцiв) 

 
Яка топографiя крижових 
сегментiв спинного мозку? 

(Розміщенi на рiвнi XII грудного 
та I поперекового хребцiв) 

 
Яка топографiя куприкового 
сегмента спинного мозку? 

(Розміщений на рiвнi нижнього 
краю I поперекового хребця) 

 
Де мiститься сiра речовина 
спинного мозку? 

(В центральних відділах) 
 
Де мiститься бiла речовина 
спинного мозку? 

(Ззовнi) 

 

У центрi спинного мозку 

проходить: 

(Центральний канал) 

 

Сiра речовина спинного мозку 

утворює: 

(Стовпи i роги) 

Сiра речовина спинного мозку 

утворена: 

(Нейронами та їх сукупнiстю – 

ядрами) 

 

Бiла речовина спинного мозку 

утворена: 

(Пучками нервових волокон, що 

формують провiднi шляхи) 

 

Якi стовпи розрiзняють у 

спинному мозку по всій його 

довжині? 

(Переднi та заднi) 

 

На якому рiвнi є бiчнi стовпи 

спинного мозку? 

(На рiвнi сегментiв спинного 

мозку вiд С VIII до L II) 

 

З яких нейронiв складаються ядра 

переднього рога спинного мозку? 

(Рухових) 

 

Скiльки ядер має переднiй рiг 

спинного мозку? 

(5) 

 

Яку назву мають ядра переднього 

рога спинного мозку? 

(Переднє та заднє медiальнi, 

переднє i заднє латеральнi та 

центральне) 

 

Переднє i заднє медiальнi ядра, 

переднє та заднє латеральнi ядра 

та центральне ядро розміщенi: 

(В переднiх рогах спинного мозку) 

 

З яких нейронiв складаються ядра 

заднього рогу спинного мозку? 

(Асоцiативних) 
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Драглиста речовина та губчаста 

зона розміщенi: 

(В заднiх рогах спинного мозку) 

 

З яких нейронiв складається ядро 

бiчного рога спинного мозку? 

(Вегетативних симпатичних) 

 

Яку назву має ядро бiчного рога 

спинного мозку? 

(Бiчно-промiжне) 
 
Центром якої чутливостi є 
присередньопромiжне ядро 
спинного мозку? 

(Пропрiоцептивної) 
 
Центром якої чутливостi є грудне 
ядро заднього рога спинного 
мозку? 

(Пропрiоцептивної) 
 
Центром якої чутливостi є власне 
ядро заднього рога спинного 
мозку? 

(Больової i температурної) 
 
Центром якої чутливостi є 
драглиста речовина заднього рога 
спинного мозку? 

(Тактильної) 

 

Ядро Кларка – це: 

(Грудне ядро) 

 

Ядро Кларка розміщене: 

(В заднiх рогах спинного мозку) 

 

 

Власне ядро розміщене: 

(В заднiх рогах спинного мозку) 

 

Який центр складає бiчно-

промiжне ядро спинного мозку? 

(Вегетативний симпатичний) 

 

Скiльки ядер має бiчний рiг 

спинного мозку? 

(1) 

 

Вегетативнi парасимпатичнi ядра 

розміщенi: 

(В сегментах спинного мозку SII – 

SIV мiж переднiм та заднiм ро-

гами) 

 

Який центр складає ядро спинного 

мозку, розміщене в сегментах SII 

–SIV мiж переднiм та заднiм 

рогами? 

(Вегетативний парасимпатичний) 

 

Якими клiтинами утворене ядро 

спинного мозку, розміщене в 

сегментах SII–SIV мiж переднiм 

та заднiм рогами? 

(Вегетативними 

парасимпатичними) 

 

Яку назву має ядро спинного 

мозку, розміщене в сегментах SII 

–SIV мiж переднiм та заднiм 

рогами? 

(Парасимпатичне) 

 

Аксони бiчнопромiжного ядра 

спинного мозку виходять: 

(У складi переднього корiнця через 

передньобiчну борозну) 

 

Аксони парасимпатичного ядра      

(SII–SIV) спинного мозку 

виходять: 
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(У складi переднього корiнця через 

передньобiчну борозну) 

 

Через передньобiчну борозну 

спинного мозку виходять: 

(Аксони мотонейронiв, аксони 

симпатичних бiчнопромiжних 

ядер та аксони парасимпатичних 

крижових ядер) 

 

Через задньобiчну борозну 

спинного мозку проходять: 

(Центральнi вiдростки 

псевдоунiполярних клiтин 

спинномозкового вузла) 

 

Якi є канатики спинного мозку? 

(Переднiй, бiчний та заднiй) 

 

Бiла речовина спинного мозку 

утворює: 

(Канатики) 

 

Серед провiдних шляхiв спинного 

мозку розрiзняють: 

(Власнi пучки спинного мозку та 

апарат двобічних зв`язкiв 

головного i спинного мозку) 

 

Переднiй кiрково-спинномозковий 

(пiрамiдний) шлях мiститься в: 

(Передньому канатику спинного 

мозку) 

 

Присiнково-спинномозковий шлях 

мiститься в: 

(Передньому канатику спинного 

мозку) 

 

Покрiвельно-спинномозковий 

шлях мiститься в: 

(Передньому канатику спинного 

мозку) 

 

Сiтчасто-спинномозковий шлях 

мiститься в: 

(Передньому канатику спинного 

мозку) 

 

Переднiй спинномозково-

таламiчний шлях мiститься в: 

(Передньому канатику спинного 

мозку) 

 

Бiчний кiрково-спинномозковий 

(пiрамiдний) шлях мiститься в: 

(Бiчному канатику спинного 

мозку) 

 

Червоноядерно-спинномозковий 

шлях мiститься в: 

(Бiчному канатику спинного 

мозку) 

 

Бiчний спинномозково-таламiчний 

шлях мiститься в: 

(Бiчному канатику спинного мозку 

 

Переднiй спинномозково-

мозочковий шлях (Говерса) 

мiститься в: 

(Бiчному канатику спинного 

мозку) 

 

Заднiй спинномозково-мозочковий 

шлях (Флексига) мiститься в: 

(Бiчному канатику спинного 

мозку) 

 

Тонкий пучок (Голля) мiститься в: 

(Задньому канатику спинного 

мозку) 
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Клиноподiбний пучок (Бурдаха) 

мiститься в: 

(Задньому канатику спинного 

мозку) 

 

Шлях Говерса – це: 

(Переднiй спинномозково-

мозочковий шлях) 

 

Шлях Флексига – це: 

(Заднiй спинномозково-

мозочковий шлях) 

 

Пучок Голля – це: 

(Тонкий пучок) 

 

Пучок Бурдаха – це: 

(Клиноподiбний пучок) 

 

Переднiй спинномозково-

мозочковий шлях має назву: 

(Говерса) 

 

Заднiй спинномозково-мозочковий 

шлях має назву: 

(Флексiга) 

 

Тонкий пучок має назву: 

(Голля) 

 

Клиноподiбний пучок має назву: 

(Бурдаха) 

 

Переднiй кiрково-спинномозковий 

(пiрамiдний) шлях проводить: 

(Вольовi iмпульси довiльних рухiв 

вiд кори головного мозку до 

мотонейронiв переднiх стовпiв 

спинного мозку) 

 

Бiчний кiрково-спинномозковий 

(пiрамiдний) шлях проводить: 

(Вольовi iмпульси довiльних рухiв 

вiд кори головного мозку до 

мотонейронiв переднiх стовпiв 

спинного мозку) 

 

Присiнково-спинномозковий шлях 

проводить: 

(Імпульси невольових рухiв вiд 

пiдкiркових ядер головного мозку 

до мотонейронiв переднiх стовпiв 

спинного мозку) 

 

Покрiвельно-спинномозковий 

шлях проводить: 

(Імпульси невольових рухiв вiд 

пiдкiркових ядер головного мозку 

до мотонейронiв переднiх стовпiв 

спинного мозку) 

 

Червоноядерно-спинномозковий 

шлях проводить: 

(Імпульси невольових рухiв вiд 

пiдкiркових ядер головного мозку 

до мотонейронiв переднiх стовпiв 

спинного мозку) 

 

Переднiй спинномозково-

таламiчний шлях проводить: 

(Імпульси тактильної чутливостi) 

 

Бiчний спинномозково-таламiчний 

шлях проводить: 

(Імпульси больової та 

температурної чутливостi) 

 

Переднiй спинномозково-

мозочковий шлях (Говерса) 

проводить: 

(Пропрiоцептивнi iмпульси 

(пiдсвiдомi)) 
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Заднiй спинномозково-

мозочковий шлях (Флексига) 

проводить: 

(Пропрiоцептивнi iмпульси 

(пiдсвiдомi)) 

 

Тонкий пучок (Голля) проводить: 

(Пропрiоцептивнi iмпульси 

(свiдомi)) 

 

Клиноподiбний пучок (Бурдаха) 

проводить: 

(Пропрiоцептивнi iмпульси 

(свiдомi)) 

 

Переднi, бiчнi та заднi власнi 

пучки спинного мозку з`єднують: 

(Сегменти спинного мозку мiж 

собою) 

 

Вольовi iмпульси довiльних рухiв 

проводять такi провiднi шляхи: 

(Переднiй та бiчний кiрково-

спинномозковi (пiрамiднi) шляхи) 

 

Iмпульси невольових рухiв 

проводять такi провiднi шляхи: 

(Червоноядерно-спинномозковий, 

присiнково-спинномозковий, 

покрiвельно-спинномозковий, 

сiтчасто-спинномозковий та 

оливо-спинномозковий шляхи) 

 

Iмпульси тактильної чутливостi 

проводять такi провiднi шляхи: 

(Переднiй спинномозково-

таламiчний шлях) 

 

Iмпульси больової та 

температурної чутливостi 

проводять такi провiднi шляхи: 

(Бiчний спинномозково-

таламiчний шлях) 

 

Iмпульси пропрiоцептивної 

чутливостi, що йдуть у кору 

великого мозку (свiдомi), 

проводять такi провiднi шляхи: 

(Тонкий та клиноподiбний пучки 

(Голля та Бурдаха)) 

 

Iмпульси пропрiоцептивної 

чутливостi, якi йдуть до мозочка 

(пiдсвiдомi), проводять такi 

провiднi шляхи: 

(Шляхи Говерса та Флексiга) 

 

Де розміщений 1-й нейрон                  

3-нейронної рефлекторної дуги? 

(В спинномозкових вузлах) 

 

Де розміщений 2-й нейрон                 

3-нейронної рефлекторної дуги? 

(В заднiх рогах спинного мозку) 

 

Де розміщений 3-й нейрон                 

3-нейронної рефлекторної дуги? 

(В переднiх рогах спинного мозку) 

 

Якими клiтинами представлений   

1-й нейрон 3-нейронної 

рефлекторної дуги? 

(Чутливими псевдоунiполярними) 

 

Якими клiтинами представлений  

2-й нейрон 3-нейронної 

рефлекторної дуги? 

(Асоцiативними) 

 

Якими клiтинами представлений  

3-й нейрон 3-нейронної 

рефлекторної дуги? 

(Руховими) 
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Назвiть первиннi мозковi пухирi: 

(Рrosencephalon, mesencephalon, 

rhombencephalon) 

 

Назвiть вториннi мозковi пухирi: 

 (Telencephalon, diencephalon, 

mesencephalon, metencephalon, 

myelencephalon) 

 

Prosencephalon подiляється на: 

(Telencephalon та diencephalon) 

 

Rhombencephalon подiляється на: 

(Metencephalon та myelencephalon) 

 

Mesencephalon подiляється на: 

(Не подiляється) 

 

Якi вiддiли мозку розвиваються з 

переднього мозкового пухиря? 

(Кiнцевий та промiжний мозок) 

 

Якi вiддiли мозку розвиваються із 

середнього мозкового пухиря? 

(Кереднiй мозок) 

 

Якi вiддiли мозку розвиваються з 

ромбоподiбного мозку? 

(Мiст, мозочок та довгастий 

мозок) 

 

Якi вiддiли мозку розвиваються з 

metencephalon? 

(Мiст та мозочок) 

 

Якi вiддiли мозку розвиваються з 

myelencephalon? 

(Довгастий мозок) 

 

З яких частин складається 

головний мозок? 

(Пiвкуль великого мозку, мозочка i 

стовбура мозку) 

 

Якi вiддiли мозку належать до 

його стовбура? 

(Промiжний та середнiй мозок, 

мiст i довгастий мозок) 

 

Яка частина головного мозку 

фiлогенетично є найбiльш 

новою? 

(Пiвкулi великого мозку) 

 

Яка частина головного мозку 

фiлогенетично є найбiльш 

старою? 

(Стовбур) 

 

Поздовжня щiлина мозку роздiляє: 

(Пiвкулi великого мозку) 

 

Поперечна щiлина мозку роздiляє: 

(Пiвкулi великого мозку та 

мозочок) 

 

I пара черепних нервiв має назву: 

(Нюховий нерв) 

 

Скiльки є пар черепних нервiв? 

(12) 

 

II пара черепних нервiв має назву: 

(Зоровий нерв) 

 

III пара черепних нервiв має назву: 

(Окоруховий нерв) 

 

IV пара черепних нервiв має назву: 

(Блоковий нерв) 

 

V пара черепних нервiв має назву: 

(Трiйчастий нерв) 
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VI пара черепних нервiв має 

назву: 

(Вiдвiдний нерв) 

 

VII пара черепних нервiв має 

назву: 

(Лицевий нерв) 

 

VIII пара черепних нервiв має 

назву: 

(Присiнково-завитковий нерв) 

 

IX пара черепних нервiв має назву: 

(Язикоглотковий нерв) 

 

X пара черепних нервiв має назву: 

(Блукаючий нерв) 

 

XI пара черепних нервiв має назву: 

(Додатковий нерв) 

 

XII пара черепних нервiв має 

назву: 

(Пiд`язиковий нерв) 
 
Назвiть структури, що належать до 
I пари черепних нервiв: 

(Нюховi нитки) 
 
Назвiть структури, що належать до 
II пари черепних нервiв: 

(Зорове перекрестя) 
 
Назвiть мiсце виходу на основу 
мозку корiнцiв III пари черепних 
нервiв: 

(По медiальнiй поверхнi нiжок 
мозку) 

 
Назвiть мiсце виходу на основу 
мозку корiнцiв IV пари черепних 
нервiв: 

(Латерально вiд нiжок мозку) 

Назвiть мiсце виходу на основу 

мозку корiнцiв V пари черепних 

нервiв: 

(Мiж мостом i середнiми нiжками 

мозочка) 

 

Назвiть мiсце виходу на основу 

мозку корiнцiв VI пари черепних 

нервiв: 

(Мiж заднiм краєм моста i 

пiрамiдами довгастого мозку) 

 

Назвiть мiсце виходу на основу 

мозку корiнцiв VII пари черепних 

нервiв: 

(Мiж заднiм краєм моста та 

оливою довгастого мозку (мосто-

мозочковий кут)) 

 

Назвiть мiсце виходу на основу 

мозку корiнцiв VIII пари 

черепних нервiв: 

(Мiж заднiм краєм моста та 

оливою довгастого мозку (мосто-

мозочковий кут)) 

 

Назвiть мiсце виходу на основу 

мозку корiнцiв IX пари черепних 

нервiв: 

(Із дорсолатеральної борозни 

довгастого мозку) 

 

Назвiть мiсце виходу на основу 

мозку корiнцiв X пари черепних 

нервiв: 

(Із дорсолатеральної борозни 

довгастого мозку) 

 

Назвiть мiсце виходу на основу 

мозку корiнцiв XI пари черепних 

нервiв: 
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(Із дорсолатеральної борозни 

довгастого мозку) 

 

Назвiть мiсце виходу на основу 

мозку корiнцiв XII пари черепних 

нервiв: 

(Із вентролатеральної борозни 

довгастого мозку) 

 

Нюховий нерв – це: 

(I пара черепних нервiв) 

 

Зоровий нерв – це: 

(II пара черепних нервiв) 

 

Окоруховий нерв – це: 

(III пара черепних нервiв) 

 

Блоковий нерв – це: 

(IV пара черепних нервiв) 

 

Трiйчастий нерв – це: 

(V пара черепних нервiв) 

 

Вiдвiдний нерв – це: 

(VI пара черепних нервiв) 

 

Лицевий нерв – це: 

(VII пара черепних нервiв) 

 

Присiнково-завитковий нерв – це: 

(VIII пара черепних нервiв) 

 

Язикоглотковий нерв – це: 

(IX пара черепних нервiв) 

 

Блукаючий нерв – це: 

(X пара черепних нервiв) 

 

Додатковий нерв – це: 

(XI пара черепних нервiв) 

 

Пiд`язиковий нерв – це: 

(XII пара черепних нервiв) 

 

На основу мозку з медiальної 

поверхнi нiжок мозку виходять 

корiнцi: 

(III пари черепних нервiв) 

 

На основу мозку латерально вiд 

нiжок мозку виходять корiнцi: 

(IV пари черепних нервiв) 

 

На основу мозку мiж мостом i 

середнiми нiжками мозочка 

виходять корiнцi: 

(V пари черепних нервiв) 

 

На основу мозку мiж заднiм краєм 

моста i пiрамiдами довгастого 

мозку виходять корiнцi: 

(VI пари черепних нервiв) 

 

На основу мозку мiж заднiм краєм 

моста та оливою довгастого 

мозку (мостомозочковий кут) 

виходять корiнцi: 

(VII пари черепних нервiв) 

 

На основу мозку мiж заднiм краєм 

моста та оливою довгастого 

мозку (мостомозочковий кут) 

виходять корiнцi: 

(VIII пари черепних нервiв) 

 

На основу мозку через 

дорсолатеральну борозну 

довгастого мозку виходять 

корiнцi: 

(IX, X та XI пар черепних нервiв) 

 

На основу мозку через 

вентролатеральну борозну 
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довгастого мозку виходять 

корiнцi: 

(XII пари черепних нервiв) 

 

Нюховi нитки вiдносять до: 

(I пари черепних нервiв) 

 

Зорове перехрестя вiдносять до: 

(II пари черепних нервiв) 

 

Назвiть структури основи 

головного мозку: 

(Нюховий та зоровий тракти, сiрий 

горб, соскоподiбнi тiла, середнi 

мозочковi нiжки, пiрамiди 

довгастого мозку) 

 

Назвiть структури медiальної 

поверхнi головного мозку: 

(Мозолисте тiло, склепiння, 

пластинка прозорої перегородки, 

зоровi горби, водопровід 

середнього мозку, IV шлуночок) 

 

Що є порожниною пiвкуль 

великого мозку? 

(I та II шлуночки) 

 

Що є порожниною промiжного 

мозку? 

(III шлуночок) 

 

Що є порожниною середнього 

мозку? 

(Сильвiїв водопровiд) 

 

Що є порожниною заднього та 

довгастого мозку? 

(IV шлуночок) 

 

I та II шлуночки є порожниною: 

(Пiвкуль великого мозку) 

III шлуночок є порожниною: 

(Промiжного мозку) 

 

IV шлуночок є порожниною: 

(Заднього та довгастого мозку) 

 

Назвiть межу мiж довгастим i 

спинним мозком: 

(Мiсце виходу першої пари 

спинномозкових нервiв, край 

великого потиличного отвору та 

перехрестя пiрамiд) 

 

Назвiть межу мiж довгастим 

мозком i мостом із вентральної 

поверхнi: 

(Цибулиномостова борозна) 

 

Назвiть межу мiж довгастим 

мозком i мостом із дорсальної 

поверхнi: 

(Мозковi смуги IV шлуночка) 

 

Якi поверхнi має довгастий мозок? 

(Вентральну, дорсальну й бiчнi) 

 

Назвiть утвори вентральної 

поверхнi довгастого мозку: 

(Передня серединна щiлина, 

пiрамiди, перехрестя пiрамiд) 

 

Назвiть утвори бiчної поверхнi 

довгастого мозку: 

(Олива, передньобiчна борозна, 

задньобiчна борозна, нижня 

мозочкова нiжка) 

 

Назвiть утвори дорсальної 

поверхнi довгастого мозку: 

(Задня серединна борозна, тонкий 

та клиноподiбний пучки) 

 



213 

 

 
 

Назвiть ядра довгастого мозку: 

(Тонке, клиноподiбне, нижнє 

оливне та ядра IX–XII пар 

черепних нервiв) 

 

Яка функцiя тонкого та 

клиноподiбного ядер довгастого 

мозку? 

(В них вiдбувається переключення 

iмпульсiв пропрiоцептивної 

чутливостi на новi нейрони) 

 

Яка функцiя нижнього оливного 

ядра довгастого мозку? 

(Виконує функцiї регуляцiї 

рiвноваги тiла) 

 

Медiальна петля довгастого мозку 

утворена: 

(Аксонами тонкого та 

клиноподiбного ядер) 

 

Чутливе перехрестя довгастого 

мозку утворене: 

(Волокнами медiальної петлi) 

 

Рухове перехрестя довгастого 

мозку утворене: 

(Кiрково-спинномозковими 

волокнами) 

 

Через пiрамiди довгастого мозку 

проходять: 

(Кiрково-ядернi волокна цибулини 

та кiрково-спинномозковi 

волокна) 

 

Ромбоподiбна ямка розміщена: 

(На дорсальних поверхнях 

довгастого мозку i моста) 

 

Ромбоподiбна ямка вгорi 

обмежена: 

(Верхнiми нiжками мозочка) 

 

Ромбоподiбна ямка знизу 

обмежена: 

(Нижнiми нiжками мозочка) 

 

Що розміщене в нижньому кутi 

ромбоподiбної ямки? 

(Засувка, пiд якою є отвiр, що веде 

до центрального каналу спинного 

мозку) 

 

Що розміщене у верхньому кутi 

ромбоподiбної ямки? 

(Отвiр, що веде до водопроводу 

мозку) 

 

Що розміщене в латеральних 

кутах ромбоподiбної ямки? 

(Кармани IV шлуночка) 

 

На поверхнi ромбоподiбної ямки 

на межi довгастого мозку i моста 

розміщенi: 

(Мозковi смуги IV шлуночка) 

 

Посерединi ромбоподiбної ямки 

поздовжньо розміщенi: 

(Серединна борозна, медiальне 

пiдвищення i межова борозна) 

 

У нижнiй частинi медiального 

пiдвищення ромбоподiбної ямки 

розміщенi: 

(Трикутник пiд`язикового нерва i 

трикутник блукаючого нерва) 

 

Присiнкове поле ромбоподiбної 

ямки розміщене: 

(В бiчному кутi) 
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Лицевий горбок ромбоподiбної 

ямки розміщений: 

(У межах медiального пiдвищення 

над мозковими смугами IV 

шлуночка) 

 

Блакитне мiсце ромбоподiбної 

ямки розміщене: 

 (Латерально вiд медiального 

пiдвищення над присiнковим 

полем) 

 

У межах ромбоподiбної ямки з 

боку моста лежать ядра: 

(V–VIII пар черепних нервiв) 

 

У межах ромбоподiбної ямки з 

боку довгастого мозку лежать 

ядра: 

(IX–XII пар черепних нервiв) 

 

Назвiть руховi ядра ромбоподiбної 

ямки з боку довгастого мозку: 

(Подвiйне ядро та ядро 

пiд`язикового нерва) 

 

Назвiть руховi ядра ромбоподiбної 

ямки з боку моста: 

(Рухове ядро трiйчастого нерва, 

ядро вiдвiдного нерва та ядро 

лицевого нерва) 

 

Назвiть чутливi ядра 

ромбоподiбної ямки з боку моста: 

(Головне ядро трiйчастого нерва, 

завитковi та присiнковi ядра 

присiнково-завиткового нерва) 

 

Назвiть чутливi ядра 

ромбоподiбної ямки з боку 

довгастого мозку: 

(Спинномозкове ядро трiйчастого 

нерва та ядро одинокого шляху) 

 

Назвiть парасимпатичнi ядра 

ромбоподiбної ямки з боку 

довгастого мозку: 

(Дорсальне ядро блукаючого нерва 

та нижнє слиновидiльне ядро) 

 

Назвiть парасимпатичнi ядра 

ромбоподiбної ямки з боку моста: 

(Верхнє слиновидiльне ядро) 

 

Назвiть руховi ядра, що належать 

V парi черепних нервiв: 

(Рухове ядро трiйчастого нерва) 

 

Рухове ядро V пари черепних 

нервiв розміщене: 

(У верхньому вiддiлi 

ромбоподiбної ямки, що 

вiдповiдає покриву моста i 

проектується на верхню ямочку) 

 

Назвiть чутливi ядра, що належать 

V парi черепних нервiв: 

(Головне i спинномозкове ядра 

трiйчастого нерва) 

 

Головне ядро трiйчастого нерва 

розміщене: 

(У верхньому вiддiлi 

ромбоподiбної ямки, що 

вiдповiдає покриву моста, 

латерально вiд його рухового 

ядра i проектується на блакитне 

мiсце) 

 

Спинномозкове ядро трiйчастого 

нерва розміщене: 

(У нижньому вiддiлi 

ромбоподiбної ямки, що 



215 

 

 
 

вiдповiдає довгастому мозку i 

продовжується вниз у заднiй рiг 

спинного мозку) 

 

Яку функцiю виконує головне 

ядро V пари черепних нервiв? 

(Вiдповiдає за тактильну й 

пропрiоцептивну чутливiсть) 

 

Яку функцiю виконує 

спинномозкове ядро V пари 

черепних нервiв? 

(Вiдповiдає за больову й 

температурну чутливiсть) 

 

Назвiть ядра, що належать V парi 

черепних нервiв: 

(Рухове, головне i спинномозкове 

ядра) 

 

Рухове, головне i спинномозкове 

ядра належать: 

(Трiйчастому нерву) 

 

Назвiть ядра, що належать VI парi 

черепних нервiв: 

(Ядро вiдвiдного нерва) 

 

Ядро вiдвiдного нерва розміщене: 

(У верхньому вiддiлi 

ромбоподiбної ямки, що 

вiдповiдає покриву моста, в петлi 

колiна лицевого нерва) 

 

Яке за функцiєю ядро VI пари 

черепних нервiв? 

(Рухове) 

 

Назвiть ядра, що належать VII парi 

черепних нервiв: 

(Ядро лицевого нерва, ядро 

одинокого шляху i верхнє 

слиновидiльне ядро) 

 

Назвiть ядра, що належать VIII 

парi черепних нервiв: 

(Завитковi та присiнковi ядра) 

 

Назвiть ядра, що належать IX парi 

черепних нервiв: 

(Подвiйне ядро, ядро одинокого 

шляху i нижнє слиновидiльне 

ядро) 

 

Назвiть ядра, що належать X парi 

черепних нервiв: 

(Подвiйне ядро, ядро одинокого 

шляху i дорсальне ядро) 

 

Назвiть ядра, що належать XI парi 

черепних нервiв: 

(Подвiйне ядро) 

 

Назвiть ядра, що належать XII парi 

черепних нервiв: 

(Ядро пiд`язикового нерва) 

 

Ядро лицевого нерва, ядро 

одинокого шляху i верхнє 

слиновидiльне ядро належать: 

(VII парi черепних нервiв) 

 

Ядро лицевого нерва розміщене: 

(У верхньому вiддiлi 

ромбоподiбної ямки, що 

вiдповiдає покриву моста, на 

рiвнi лицевого горбка) 

 

Яке за функцiєю ядро лицевого 

нерва? 

(Рухове) 
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Назвiть смакове ядро 

ромбоподiбної ямки: 

(Ядро одинокого шляху) 

 

Ядро одинокого шляху розміщене: 

(У нижньому вiддiлi 

ромбоподiбної ямки, що 

вiдповiдає довгастому мозку i 

проектується латерально вiд 

трикутника блукаючого нерва) 

 

Яке за функцiєю ядро одинокого 

шляху? 

(Смакове) 

 
Яким парам черепних нервiв 
належить ядро одинокого шляху? 

(VII, IX та X) 
 
Верхнє слиновидiльне ядро 
розміщене: 

(У верхньому вiддiлi 
ромбоподiбної ямки, що 
вiдповiдає покриву моста, 
латерально вiд рухового ядра 
лицевого нерва) 

 
Нижнє слиновидiльне ядро 
розміщене: 

(У нижньому вiддiлi 
ромбоподiбної ямки, що 
вiдповiдає довгастому мозку, 
латерально вiд подвiйного ядра) 

 
Яким парам черепних нервiв 
належить верхнє слиновидiльне 
ядро? 

(VII) 
 
Яким парам черепних нервiв 
належить нижнє слиновидiльне 
ядро? 

(IX) 

Яке за функцiєю верхнє 

слиновидiльне ядро? 

(Парасимпатичне) 

 

Яке за функцiєю нижнє 

слиновидiльне ядро? 

(Парасимпатичне) 

 

Завитковi та присiнковi ядра 

належать: 

(VIII парi черепних нервiв) 

 

Завитковi та присiнковi ядра 

розміщенi: 

(В бiчному кутi ромбоподiбної 

ямки) 

 

Скiльки є завиткових ядер? 

(2) 

 

Скiльки є присiнкових ядер? 

(4) 

 

Скiльки ядер належить VIII парi 

черепних нервiв? 

(6) 

 

Якi за функцiєю є завитковi ядра? 

(Слуховi) 

 

Якi за функцiєю є присiнковi ядра? 

(Вестибулярнi) 

 

Яку назву має верхнє присiнкове 

ядро? 

(Бехтерєва) 

 

Яку назву має нижнє присiнкове 

ядро? 

(Роллера) 
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Яку назву має латеральне 

присiнкове ядро? 

(Дейтерса) 

 

Яку назву має медiальне 

присiнкове ядро? 

(Швальбе) 

 

Якi є завитковi ядра? 

(Вентральне й дорсальне) 

 

Якi є присiнковi ядра? 

(Верхнє, нижнє, латеральне i 

медiальне) 

 

Присiнковi ядра розміщенi: 

(В дiлянцi присiнкового поля 

ромбоподiбної ямки, медiально 

вiд завиткових ядер) 

 

Ядро Швальбе – це: 

(Медiальне присiнкове ядро) 

 

Ядро Бехтерєва – це: 

(Верхнє присiнкове ядро) 

 

Ядро Роллера – це: 

(Нижнє присiнкове ядро) 

 

Ядро Дейтерса – це: 

(Латеральне присiнкове ядро) 

 

Подвiйне ядро розміщене: 

(У нижньому вiддiлi 

ромбоподiбної ямки, що 

вiдповiдає довгастому мозку i 

проектується в нижню ямочку) 

 

Яке за функцiєю є подвiйне ядро? 

(Рухове) 

 

Яким парам черепних нервiв 

належить подвiйне ядро? 

(IX, X та XI) 

 

Дорсальне ядро блукаючого нерва 

розміщене: 

(У нижньому вiддiлi 

ромбоподiбної ямки, що 

вiдповiдає довгастому мозку i 

проектується в трикутник 

блукаючого нерва) 

 

Яке за функцiєю є дорсальне ядро 

блукаючого нерва? 

(Парасимпатичне) 

 

Якiй парi черепних нервiв 

належить дорсальне ядро? 

(X) 
 
Ядро пiд`язикового нерва 
належить: 

(XII парi черепних нервiв) 
 
Яке за функцiєю є ядро 
пiд`язикового нерва? 

(Рухове) 
 
Порожниною якого мозку є IV 
шлуночок? 

(Ромбоподiбного) 
 
Дно IV шлуночка утворене: 
(Ромбоподiбною ямкою) 
 
Покрив IV шлуночка утворений: 
(Верхнiм та нижнiм мозковими 
парусами, судинним прошарком 
та судинним сплетенням) 

 
Судинне сплетення IV шлуночка 
прилягає: 

(До нижнього мозкового паруса) 
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Яку функцiю виконує судинне 

сплетення IV шлуночка? 

(Продукує спинномозкову рiдину) 

 

Верхнiй мозковий парус, що 

утворює покрив IV шлуночка, 

розміщений: 

(Мiж верхнiми нiжками мозочка) 

 

Нижнiй мозковий парус, що 

утворює покрив IV шлуночка, 

розміщений: 

(Мiж нiжками клаптика мозочка) 

 

Скiльки отворiв сполучають IV 

шлуночок із пiдпавутинним 

простором? 

(3) 

 

Якi отвори сполучають IV 

шлуночок із пiдпавутинним 

простором? 

(Серединний отвiр (Мажендi) та 

бiчнi отвори (Люшка)) 

 

Який отвiр сполучає IV шлуночок 

із водопроводом середнього 

мозку? 

(Верхнiй отвiр) 

 

Який отвiр сполучає IV шлуночок 

із центральним каналом спинного 

мозку? 

(Нижнiй отвiр) 

 

Верхнiй отвiр сполучає IV 

шлуночок із: 

(Водопроводом середнього мозку) 

 

Нижнiй отвiр сполучає IV 

шлуночок із: 

(Центральним каналом спинного 

мозку) 

 

Серединний отвiр Мажендi 

сполучає IV шлуночок із: 

(Пiдпавутинним простором) 

 

Бiчнi отвори Люшка сполучають 

IV шлуночок із: 

(Пiдпавутинним простором) 

 

Що розміщене в порожнинi IV 

шлуночка? 

(Спинномозкова рiдина) 

 

До складу заднього мозку входять: 

(Мiст та мозочок) 

 

Якi поверхнi має мiст? 

(Центральну та дорсальну) 

 

Якi утвори знаходяться на 

вентральнiй поверхнi моста? 

(Цибулинно-мостова та основна 

борозни) 

 

Якi утвори знаходяться на 

дорсальнiй поверхнi моста? 

(Мозковi смуги IV шлуночка) 

 

Який утвiр подiляє мiст на 

вентральну (основу моста) та 

дорсальну (покрив моста) 

частини? 

(Трапецiєподiбне тiло) 

 

Волокна трапецiєподiбного тiла 

належать: 

(До слухових шляхiв) 

 

Волокна трапецiєподiбного тiла 

подiляють мiст на: 
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(Вентральну (основу моста) i 

дорсальну (покрив моста) 

частини) 

 

Вентральна частина моста має такi 

ядра: 

(Власні ядра моста) 

 

Дорсальна частина моста має такi 

ядра: 

(Ядра V–VIII пар черепних нервiв, 

ядра сiтчастої формацiї та верхнє 

оливне ядро) 

 

Якi поверхнi має мозочок? 

(Нижню (вентральну) та верхню 

(дорсальну)) 

 

Якi краї має мозочок? 

(Переднiй i заднiй) 

 

Де розміщена долинка мозочка? 

(На передньому краю i нижнiй 

поверхнi) 

 

Що прилягає до долинки мозочка? 

(Довгастий мозок i мiст) 

 

З яких частин складається 

мозочок? 

(Із двох пiвкуль i черв`яка) 

 

Де розміщений нижнiй мозковий 

парус? 

(Мiж нiжками клаптика 

клаптиково-вузликової частки 

мозочка) 

 

Назвiть ядра мозочка: 

(Зубчасте, кiркоподiбне, кулясте 

ядра та ядро вершини) 

 

Де розміщений верхнiй мозковий 

парус? 

(Мiж верхнiми нiжками мозочка) 

 

Верхнi нiжки мозочка зв`язують: 

(Мозочок iз середнiм мозком i 

таламусом) 

 

Нижнi нiжки мозочка зв`язують: 

(Довгастий мозок із мозочком) 

 

Середнi нiжки мозочка зв`язують: 

(Мiст із мозочком) 

 

Мiст із мозочком зв`язаний: 

(Середнiми нiжками мозочка) 

 

Довгастий мозок із мозочком 

зв`язаний: 

(Нижнiми нiжками мозочка) 

 

Середнiй мозок i таламус із 

мозочком зв`язанi: 

(Верхнiми нiжками мозочка) 

 

До середнього мозку належать: 

(Чотиригорбкова пластинка та 

нiжки мозку) 

 

До промiжного мозку належать: 

(Таламус, епiталамус, метаталамус 

та гiпоталамус) 

 

Таламус, епiталамус, метаталамус 

та гiпоталамус належать: 

(До промiжного мозку) 

 

Чотиригорбкова пластинка та 

нiжки мозку належать: 

(До середнього мозку) 
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Що є порожниною середнього 

мозку? 

(Сильвiїв водопровiд) 

 

Що є порожниною промiжного 

мозку? 

(III шлуночок) 

 

Сильвiїв водопровiд є 

порожниною: 

(Середнього мозку) 

 

III шлуночок є порожниною: 

(Промiжного мозку) 

 

Сильвiїв водопровiд розміщений: 

(Мiж чотиригорбковою 

пластинкою та нiжками 

середнього мозку) 

 

Сильвiїв водопровiд з’єднує: 

(IV та III шлуночки) 

 

Сильвiїв водопровiд оточений: 

(Центральною сiрою речовиною) 

 

Центральна сiра речовина 

сильвiєвого водопроводу виконує 

функцiю: 

(Вегетативної регуляцiї) 

 

Що розміщене в порожнинi 

Сильвiївого водопроводу? 

(Спинномозкова рiдина) 

 

Який вiддiл середнього мозку 

розміщений вентрально? 

(Нiжки мозку) 

 

Який вiддiл середнього мозку 

розміщений дорсально? 

(Чотиригорбкова пластинка) 

Якi є нiжки мозку? 

(Права та лiва) 

 

Нiжка мозку чорною речовиною 

подiляється на: 

(Вентральну частину (або основу) 

та дорсальну частину (або покрив 

середнього мозку)) 

 

Чим нiжка мозку подiляється на 

вентральну та дорсальну 

частини? 

(Чорною речовиною) 

 

Чорна речовина нiжок мозку 

виконує функцiю: 

(Пiдкiркового центру 

екстрапiрамiдної системи) 

 

Чорна речовина розміщена: 

(Мiж вентральною та дорсальною 

частинами нiжки мозку) 

 

Центральна сiра речовина 

розміщена: 

(Навколо Сильвiївого 

водопроводу) 

 

Задня пронизана речовина 

розміщена: 

(Мiж нiжками середнього мозку) 

 

Що розміщене мiж нiжками 

мозку? 

(Мiжнiжкова ямка та задня 

пронизана речовина) 

 

Корiнцi якої пари черепних нервiв 

виходять із мiжнiжкової ямки 

середнього мозку? 

(III пари) 
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Якi ядра розміщенi в дорсальнiй 

частинi нiжки мозку (або покривi 

середнього мозку)? 

(Червоне ядро, ядро окорухового 

нерва, додаткове ядро 

окорухового нерва та ядро 

блокового нерва) 

 

Червоне ядро, ядро окорухового 

нерва, додаткове ядро 

окорухового нерва та ядро 

блокового нерва розміщенi: 

(В дорсальнiй частинi нiжки мозку 

(або покривi середнього мозку)) 

 

Якi ядра розміщенi в дорсальному 

таламусi? 

(Переднi, вентролатеральнi, 

медiальнi та подушковi ядра) 

 

Якi ядра розміщенi у 

вентральному таламусi? 

(Червоне ядро, чорна речовина, 

сiтчастi ядра таламуса та 

пiдталамiчне ядро) 

 

Червоне ядро, чорна речовина, 

сiтчастi ядра таламуса та 

пiдталамiчне ядро розміщені: 

(У вентральному таламусi) 

 

Переднi, вентролатеральнi, 

медiальнi та подушковi ядра 

розміщенi: 

(У дорсальному таламусi) 

 

Червоне ядро виконує функцiю: 

(Пiдкiркового центру 

екстрапiрамiдної системи) 

 

Пiдталамiчне ядро (Люїсове тiло) 

виконує функцiю: 

(Пiдкiркового центру 

екстрапiрамiдної системи) 

 

Назвiть ядра, що виконують 

функцiю пiдкiркових центрiв 

екстрапiрамiдної системи: 

(Червоне ядро, чорна речовина та 

пiдталамiчне ядро (Люїсове тiло)) 

 

Яку назву має пiдталамiчне ядро? 

(Люїсове тiло) 

 

Яку назву має додаткове ядро 

окорухового нерва? 

(Ядро Якубовича) 

 

Яке є за функцiєю ядро 

окорухового нерва? 

(Рухове) 

 

Яке є за функцiєю додаткове ядро 

окорухового нерва? 

(Парасимпатичне) 

 
Назвiть парасимпатичнi ядра, 
розміщені в середньому мозку: 

(Додаткове ядро окорухового 
нерва) 

 
Яке є за функцiєю ядро блокового 
нерва? 

(Рухове) 
 
Ядра яких пар черепних нервiв 
розміщенi в покривi середнього 
мозку? 

(III та IV пар) 
 
Корiнцi якої пари черепних нервiв 
на основу мозку виходять 
латерально вiд нiжок середнього 
мозку? 

(IV пари) 
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Корiнцi IV пари черепних нервiв 

на основу мозку виходять: 

(Латерально вiд нiжок середнього 

мозку) 

 

Корiнцi III пари черепних нервiв 

на основу мозку виходять: 

(Із мiжнiжкової ямки) 

 

Червонi ядра: 

(Регулюють тонус м`язiв i 

контролюють точнi автоматичнi 

рухи) 

 

Якi ядра розміщенi в дорсальнiй 

частинi нiжки мозку на рiвнi 

верхнiх горбкiв пластинки 

покрiвлi? 

(Ядра окорухового нерва) 

 

Якi ядра розміщенi в дорсальнiй 

частинi нiжки мозку на рiвнi 

нижнiх горбкiв пластинки 

покрiвлi? 

(Ядро блокового нерва) 

 

Ядро блокового нерва розміщене: 

(В дорсальнiй частинi нiжки мозку 

на рiвнi нижнiх горбкiв 

пластинки покрiвлi) 

 

Ядра окорухового нерва 

розміщенi: 

(В дорсальнiй частинi нiжки мозку 

на рiвнi верхнiх горбкiв 

пластинки покрiвлi) 

 

Якi волокна проходять в основi 

нiжки мозку? 

(Кiрково-мостовi, кiрково-

спинномозковi та кiрково-ядернi 

волокна) 

Волокна латеральної петлi 

проводять такi iмпульси: 

(Слуховi) 

 

Латеральна петля утворена: 

(Волокнами вiд дорсального i 

вентрального завиткових ядер 

VIII пари черепних нервiв) 

 

Медiальний поздовжнiй пучок 

виконує таку функцiю: 

(Координацiю рухiв голови та 

очей) 

 

Слуховi iмпульси проводять: 

(Волокна латеральної петлi) 

 

Координацiю рухiв голови та очей 

здiйснюють: 

(Медiальний поздовжнiй пучок) 

 

Регуляцiю тонуса м`язiв i контроль 

точних автоматичних рухiв 

здiйснюють: 

(Червоноядерно-спинномозковий 

шлях) 

 

Чим утворена пластинка покрiвлi 

середнього мозку? 

(Чотирма горбками – двома 

верхнiми та двома нижнiми) 

 

Ядра верхнiх горбкiв пластинки 

покрiвлi середнього мозку: 

(Є пiдкiрковими центрами зору) 

 

Ядра нижнiх горбкiв пластинки 

покрiвлi середнього мозку: 

(Є пiдкiрковими центрами слуху) 

 

Пiдкiрковi центри зору розміщені: 
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(В ядрах верхнiх горбкiв 

пластинки покрiвлi середнього 

мозку та латеральних колiнчастих 

тiл) 

 

Пiдкiрковi центри слуху 

розміщенi: 

(В ядрах нижнiх горбкiв пластинки 

покрiвлi середнього мозку та 

медiальних колiнчастих тiл) 

 

Верхнi горбки пластинки покрiвлi 

середнього мозку з`єднанi: 

(З латеральними колiнчастими 

тiлами промiжного мозку) 

 

Нижнi горбки пластинки покрiвлi 

середнього мозку з`єднанi: 

(З медiальними колiнчастими 

тiлами промiжного мозку) 

 

Який шлях починається вiд ядер 

верхнiх та нижнiх горбкiв 

пластинки покрiвлi середнього 

мозку? 

(Покрiвельно-спинномозковий 

шлях) 

 

Якi iмпульси проводить 

покрiвельно-спинномозковий 

шлях? 

(Рефлекторної реакцiї на раптовi 

зоровi та звуковi подразнення) 

 

На якi вiддiли подiляється 

таламус? 

(Вентральний та дорсальний) 

 

Що є межею мiж вентральним та 

дорсальним таламусом? 

(Гiпоталамiчна борозна) 

 

Яку функцiю виконують переднi 

ядра дорсального таламуса? 

(Зв`язанi з нюховими шляхами) 

 

Яку функцiю виконують 

подушковi ядра дорсального 

таламуса? 

(Зв`язанi із зоровими шляхами) 

 

Яку функцiю виконують 

вентролатеральнi ядра 

дорсального таламуса? 

(В них закiнчуються волокна 

медiальної петлi) 

 

Назвiть функцiю дорсального 

таламуса: 

(Пiдкiрковий центр чутливостi) 

 

Заталамiчна дiлянка містить такi 

утвори: 

(Медiальне i латеральне колiнчастi 

тiла) 

 

Дорсальний таламус вміщує такі 

утвори: 

(Переднiй горбок i подушку 

таламуса, межову й гiпоталамiчну 

борозни, мiжталамiчне злипання, 

мозкову смугу таламуса) 

 

Епiталамус вміщує такi утвори: 

(Шишкоподiбну залозу, повiдцi та 

спайку повiдцiв, повiдцевий 

трикутник, задню (епiталамiчну) 

спайку) 

 

Гiпоталамус містить такi утвори: 

(Передзорове поле, зорове 

перехрестя, зоровий шлях, сiрий 

горб, лiйку, сосочковi тiла) 
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Передзорове поле, зорове 

перехрестя, зоровий шлях, сiрий 

горб, лiйка, сосочковi тiла 

належать до: 

(Гiпоталамуса) 

 

Медiальне й латеральне колiнчастi 

тiла належать до: 

(Заталамiчної дiлянки) 

 

Переднiй горбок i подушка 

таламуса, межова й гiпоталамiчна 

борозни, мiжталамiчне злипання, 

мозкова смуга таламуса належать 

до: 

(Дорсального таламуса) 

 

Шишкоподiбна залоза, повiдцi та 

спайка повiдцiв, повiдцевий 

трикутник, задня (епiталамiчна) 

спайка належать до: 

(Епiталамуса) 

 

Ядра латеральних колiнчастих тiл 

виконують функцiю: 

(Пiдкiркових центрiв зору) 

 

Ядра медiальних колiнчастих тiл 

виконують функцiю: 

(Пiдкiркових центрiв слуху) 

 

Шишкоподiбна залоза виконує 

функцiю: 

(Внутрiшньої секрецiї) 

 

Шишкоподiбна залоза має назву: 

(Епiфiз) 

 

Шишкоподiбна залоза розміщена: 

(Мiж верхнiми горбками 

пластинки покрiвлi середнього 

мозку) 

Що з`єднує задня (епiталамiчна) 

спайка? 

(Праву та лiву подушки таламусiв i 

горбки пластинки покрiвлi 

середнього мозку) 

 

Чим утворене зорове перехрестя? 

(Волокнами зорових нервiв) 

 

Чим утворений зоровий шлях? 

(Волокнами вiд зорового 

перехрестя) 

 

Сiрий горб розміщений: 

(Позаду вiд зорового перехрестя i 

продовжується вниз у лiйку) 

 

Що з`єднує лiйка? 

(Сiрий горб із нейрогiпофiзом) 

 

Нейрогiпофiз розміщений: 

(У турецькому сiдлi) 

 

Нейрогiпофiз виконує функцiю: 

(Накопичення гормонiв, що 

надходять до нього з 

нейросекреторних ядер 

гiпоталамуса по гiпоталамо-

гiпофiзарному шляху) 

 

Що входить до гiпоталамо-

гiпофiзарної системи? 

(Нейросекреторнi ядра 

гiпоталамуса, лiйка та 

нейрогiпофiз) 

 

Яка функцiя гiпоталамо-

гiпофiзарної системи? 

(Забезпечує нейрогуморальну 

регуляцiю дiяльностi органiзму) 
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Назвiть ядра гiпоталамуса: 

(Надзорове i пришлуночкове, ядра 

сосочкових тiл, дорсальнi та 

численнi дрiбнi ядра промiжної 

дiлянки) 

 

Назвiть ядра гiпоталамуса, що 

здiйснюють нейросекрецiю: 

(Надзорове i пришлуночкове)  

 

Ядра сосочкових тiл виконують 

функцiю: 

(Пiдкiркового нюхового центру) 

 

Надзорове i пришлуночкове ядра 

гiпоталамуса виконують 

функцiю: 

(Нейросекрецiї) 

 

Назвiть функцiю гiпоталамуса: 

(Вищий центр регуляцiї 

вегетативних функцiй) 

 

Вищим центром регуляцiї 

вегетативних функцiй є: 

(Гiпоталамус) 

 

Пiдкiрковим центром чутливостi є: 

(Дорсальний таламус) 

 

III шлуночок розміщений: 

(Мiж таламусами промiжного 

мозку) 

 

Якi стiнки має III шлуночок? 

(Передню, задню, верхню, нижню 

та латеральнi) 

 

Чим утворена передня стiнка III 

шлуночка? 

(Стовпами склепiння, передньою 

спайкою мозку i кiнцевою 

пластинкою) 

 

Чим утворена задня стiнка III 

шлуночка? 

(Задньою спайкою мозку та  

спайкою повiдцiв) 

 

Чим утворена нижня стiнка III 

шлуночка? 

(Перехрестям зорових нервiв, 

зоровими шляхами, сiрим горбом 

з лiйкою, сосочковими тiлами) 

 

Чим утворенi латеральнi стiнки III 

шлуночка? 

(Медiальними поверхнями 

таламусiв) 

 

Чим утворена верхня стiнка III 

шлуночка? 

(Дуплiкатурою судинної оболон-

ки, що лежить на нижнiй 

поверхнi склепiння мозку та 

утворює судинний прошарок із 

судинним сплетенням) 

 

Яку функцiю виконує судинне 

сплетення III шлуночка? 

(Продукує спинномозкову рiдину) 

 

Яку стiнку III шлуночка 

утворюють дуплiкатура судинної 

оболонки, що лежить на нижнiй 

поверхнi склепiння мозку, 

судинний прошарок та судинне 

сплетення? 

(Верхню) 

 

Яку стiнку III шлуночка 

утворюють стовпи склепiння, 
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передня спайка мозку i кiнцева 

пластинка? 

(Передню) 

 

Яку стiнку III шлуночка 

утворюють задня спайка мозку i 

спайка повiдцiв? 

(Задню) 

 

Яку стiнку III шлуночка 

утворюють перехрестя зорових 

нервiв, зоровi шляхи, сiрий горб 

із лiйкою та сосочковi тiла? 

(Нижню) 

 

Яку стiнку III шлуночка 

утворюють медiальнi поверхнi 

таламусiв? 

(Латеральнi) 

 

Назвiть сполучення III шлуночка: 

(Через Сильвiїв водопровiд із IV 

шлуночком i через 

мiжшлуночковi отвори з I та II 

шлуночками) 

 

Мiжшлуночковi отвори з’єднують: 

(III шлуночок із I та II 

шлуночками) 

 

Що розміщено в порожнинi III 

шлуночка? 

(Спинномозкова рiдина) 

 

До пiвкуль великого мозку 

належать: 

(Кора (плащ), нюховий мозок, 

базальнi ядра) 

 

Пiвкулi великого мозку з`єднанi 

мiж собою за допомогою: 

(Мозолистого тiла, склепiння та 

передньої спайки) 

 

Фiлогенетично нюховий мозок 

належить до: 

(Найдавнiших вiддiлiв пiвкуль) 

 

Яка частина великого мозку 

фiлогенетично є найбiльш 

новою? 

(Кора (плащ)) 

 

Яка частина великого мозку 

фiлогенетично є найбiльш 

старою? 

(Нюховий мозок) 

 

Яка частина великого мозку 

фiлогенетично належить до 

старих вiддiлiв? 

(Базальнi ядра) 

 

На якi вiддiли подiляється 

нюховий мозок? 

(Периферичний та центральний) 

 

До периферичного вiддiлу 

нюхового мозку належать такi 

утвори: 

(Нюхова цибулина, нюховий шлях, 

нюховий трикутник, передня 

пронизана речовина та нюховi 

смуги) 

 

До центрального вiддiлу нюхового 

мозку належать такi утвори: 

(Обiдкова частка, морський коник, 

зубчаста звивина та пiдмозолисте 

поле) 
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Обiдкова частка, морський коник, 

зубчаста звивина та пiдмозолисте 

поле належать до: 

(Центральних вiддiлiв нюхового 

мозку) 

 

Нюхова цибулина, нюховий шлях, 

нюховий трикутник, передня 

пронизана речовина та нюховi 

смуги належать до: 

(Периферичних вiддiлiв нюхового 

мозку) 

 

До мозолистого тiла належать такi 

утвори: 

(Стовбур, валик, колiно та дзьоб) 

 

До склепiння належать такi 

утвори: 

(Стовпи, тiло та нiжки) 

 

Стовбур, валик, колiно та дзьоб 

належать до: 

(Мозолистого тiла) 

 

Стовпи, тiло та нiжки належать до: 

(Склепiння) 

 

Нюховий мозок виконує такi 

функцiї: 

(Аналiзу нюхових подразнень, 

вiсцеральної регуляцiї, емоцiї, 

поведiнки) 

 

Назвiть частини мозолистого тiла 

ззаду наперед: 

(Валик, стовбур, колiно та дзьоб) 

 

З яких волокон складається 

мозолисте тiло? 

(Комiсуральних, якi з`єднують 

праву та лiву пiвкулi) 

Мозолисте тiло утворює: 

(Лобнi (малi) щипцi, потиличнi 

(великi) щипцi та променистiсть) 

 

Де розміщена передня спайка 

мозку? 

(Попереду стовпiв склепiння в 

дiлянцi передньої стiнки III 

шлуночка) 

 

Передня спайка мозку з`єднує: 

(Нюховi трикутники) 

 

Стовп склепiння – це: 

(Парнi тяжi, якi розміщенi спереду 

i тягнуться вниз до сосочкових 

тiл гiпоталамуса) 

 

Тiло склепiння – це: 

(Непарний утвiр, розміщений 

посерединi пiд мозолистим тiлом) 

 

Нiжка склепiння – це: 

(Парнi тяжi, якi розміщенi ззаду, 

розходяться в боки i спрямовані в 

нижнi роги бiчних шлуночкiв до 

морського коника) 

 

Волокна склепiння з`єднують: 

(Рiзнi вiддiли нюхового мозку –

морський коник із сосочковими 

тiлами, сосочковi тiла з 

переднiми ядрами таламуса, ядра 

гiпоталамуса з мигдалеподiбним 

тiлом) 

 

Назвiть складовi лiмбiчної 

системи: 

(Нюховий мозок, мигдалеподiбнi 

тiла, прозора перегородка, 

сосочковi тiла, склепiння, 

таламус i гiпоталамус) 
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Лiмбiчна система виконує такi 

функцiї: 

Вiсцеральної регуляцiї та регуляцiї 

сталостi внутрiшнього 

середовища органiзму, змiни 

емоцiй i настрою, довготривалої 

пам`яті, поведiнки) 

 

Прозора перегородка розміщена: 

(Мiж стовпами склепiння i 

мозолистим тiлом) 

 

Зі скількох пластинок складається 

прозора перегородка: 

(З двох пластинок) 

 

Мiж пластинками прозорої 

перегородки знаходиться: 

(Замкнена щiлиноподiбна 

порожнина) 

 

До ядер основи належать: 

(Смугасте тiло, огорожа та 

мигдалеподiбне тiло) 

 

З яких ядер складається смугасте 

тiло? 

(Хвостатого i сочевицеподiбного 

ядер) 

 

З яких частин складається хвостате 

ядро? 

(Голівки, тiла та хвоста) 

 

З яких частин складається 

сочевицеподiбне ядро? 

(Лушпини i блiдої кулi) 

 

Голівка, тiло та хвiст складають: 

(Хвостате ядро) 

 

Лушпина i блiда куля складають: 

(Сочевицеподiбне ядро) 

 

Якi ядра належать до 

стрiопалiдарної системи? 

(Хвостате ядро, лушпина та блiда 

куля) 

 

Яка функцiя стрiопалiдарної 

системи? 

(Це є вищi екстрапiрамiднi центри) 

 

Огорожа розміщена: 

(Ззовнi вiд сочевицеподiбного 

ядра) 

 

Огорожа вiдокремлює: 

(Зовнiшню капсулу вiд крайньої 

капсули) 

 

Мигдалеподiбне тiло розміщене: 

(В передньому вiддiлi скроневої 

частки спереду вiд нижнього рога 

бiчного шлуночка) 

 

Яка функцiя мигдалеподiбного 

тiла? 

(Це є один з основних компонентiв 

лiмбiчної системи) 

 

Зовнiшня капсула розміщена: 

(Мiж огорожою та лушпиною) 

 

Крайня капсула розміщена: 

(Мiж огорожою та корою острiвця) 

 

Передня нiжка внутрiшньої 

капсули розміщена: 

(Мiж голівкою хвостатого ядра та 

сочевицеподiбним ядром) 
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Задня нiжка внутрiшньої капсули 

розміщена: 

(Мiж сочевицеподiбним ядром і 

таламусом) 

 

Внутрiшня капсула має такi 

частини: 

(Передню та задню нiжки i колiно) 

 

Якою речовиною побудованi 

внутрiшня, зовнiшня та крайня 

капсули? 

(Бiлою) 

 

Якi волокна проходять через 

передню нiжку внутрiшньої 

капсули? 

(Низхiднi волокна, що зв`язують 

кору лобової частки з таламусом i 

мостом) 

 

Якi волокна проходять через 

колiно внутрiшньої капсули? 

(Кiрково-ядерний шлях) 

 

Якi волокна проходять через 

переднi вiддiли задньої нiжки 

внутрiшньої капсули? 

(Кiрково-спинномозковi волокна) 

 

Якi волокна проходять через заднi 

вiддiли задньої нiжки 

внутрiшньої капсули? 

(Таламо-кiрковi, слуховi та зоровi 

волокна) 

 

Низхiднi волокна, що зв`язують 

кору лобової частки з таламусом i 

мостом, проходять через: 

(Передню нiжку внутрiшньої 

капсули) 

 

Кiрково-ядерний шлях проходить 

через: 

(Колiно внутрiшньої капсули) 

 

Кiрково-спинномозковi волокна 

проходять через: 

(Переднi вiддiли задньої нiжки 

внутрiшньої капсули) 

 

Таламо-кiрковi, слуховi та зоровi 

волокна проходять через: 

(Заднi вiддiли задньої нiжки 

внутрiшньої капсули) 

 

Слухова променистiсть, утворена 

слуховими волокнами задньої 

нiжки внутрiшньої капсули, 

прямує в: 

(Скроневу частку) 

 

Зорова променистiсть, утворена 

зоровими волокнами задньої 

нiжки внутрiшньої капсули, 

прямує в: 

(Потиличну частку) 

 

Що є порожниною лiвої пiвкулi 

великого мозку? 

(I шлуночок) 

 

Що є порожниною правої пiвкулi 

великого мозку? 

(II шлуночок) 

 

I шлуночок є порожниною: 

(Лiвої пiвкул)i 

 

II шлуночок є порожниною: 

(Правої пiвкулi) 

 

Бiчнi шлуночки мають назву: 

(I та II шлуночки) 
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З яких частин складається бiчний 

шлуночок? 

(Переднього, заднього та 

нижнього рогiв i центральної 

частини) 

 

Який рiг бiчного шлуночка є 

порожниною лобової частки? 

(Переднiй рiг) 

 

Який рiг бiчного шлуночка є 

порожниною скроневої частки? 

(Нижнiй рiг) 

 

Який рiг бiчного шлуночка є 

порожниною потиличної частки? 

(Заднiй рiг) 

 

Який рiг бiчного шлуночка є 

порожниною тiм`яної частки? 

(Центральна частина) 

 

Переднiй рiг бiчного шлуночка є 

порожниною: 

(Лобової частки) 

 

Заднiй рiг бiчного шлуночка є 

порожниною: 

(Потиличної частки) 

 

Нижнiй рiг бiчного шлуночка є 

порожниною: 

(Скроневої частки) 

 

Центральна частина бiчного 

шлуночка є порожниною: 

(Тiм`яної частки) 

 

Латеральна i нижня стiнки 

переднього рога бiчного 

шлуночка утворенi: 

(Голівкою хвостатого ядра) 

Медiальна стiнка переднього рога 

бiчного шлуночка утворена: 

(Прозорою перегородкою) 

 

Передня стiнка переднього рога 

бiчного шлуночка утворена: 

(Колiном мозолистого тiла) 

 

Верхня стiнка переднього рога 

бiчного шлуночка утворена: 

(Мозолистим тiлом) 

 

Верхня стiнка центральної частини 

бiчного шлуночка утворена: 

(Мозолистим тiлом) 

 

Нижня стiнка центральної частини 

бiчного шлуночка утворена: 

(Таламусом, тiлом хвостатого ядра 

та межовою смугою) 

 

Медiальна стiнка центральної 

частини бiчного шлуночка 

утворена: 

(Тiлом склепiння, пiд яким є 

судинна щiлина із судинним 

сплетенням) 

 

Чим утворенi стiнки заднього рога 

бiчного шлуночка? 

(Бiлою речовиною пiвкуль та 

волокнами мозолистого тiла) 

 

Чим утворенi стiнки нижнього 

рога бiчного шлуночка? 

(Бiлою речовиною пiвкуль та 

хвостом хвостатого ядра) 

 

Якi утвори є на медiальнiй стiнцi 

нижнього рога бiчного 

шлуночка? 
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(Морський коник (амонiв рiг), 

торочки морського коника i 

судинне сплетення) 

 

В яких вiддiлах бiчного шлуночка 

є судинне сплетення? 

(В нижньому розi та центральнiй 

частинi) 

 

Яку функцiю виконують судиннi 

сплетення бiчних шлуночкiв? 

(Продукують спинномозкову 

рiдину) 

 

Бiчнi шлуночки сполучаються: 

(З III шлуночком через 

мiжшлуночковi отвори) 

 

Мiжшлуночковi отвори 

сполучають: 

(III шлуночок із I та II 

шлуночками) 

 

Яку назву мають міжшлуночкові 

отвори? 

(Монро) 

 

Скiльки є мiжшлуночкових 

отворiв? 

(2) 

 

Чим обмежений мiжшлуночковий 

отвiр? 

(Стовпом склепiння i таламусом) 

 

Пiвкулi великого мозку одна вiд 

одної вiдокремленi: 

(Поздовжньою щiлиною) 

 

Пiвкулi великого мозку вiд 

мозочка вiдокремленi: 

(Поперечною щiлиною) 

Поздовжня щiлина великого мозку 

розміщена: 

(Мiж обома пiвкулями) 

 

Поперечна щiлина великого мозку 

розміщена: 

(Мiж пiвкулями i мозочком) 

 

У кожнiй пiвкулi великого мозку 

розрiзняють такi краї: 

(Верхнiй, нижньолатеральний та 

нижньомедiальний) 

 

У кожнiй пiвкулi великого мозку 

розрiзняють такi поверхнi: 

(Нижню, медiальну та верхньо-

латеральну) 

 

Борозни плаща подiляють пiвкулi 

великого мозку на: 

(Частки, часточки та звивини) 

 

Назвiть мiжчастковi борозни 

плаща: 

(Латеральна, центральна та 

тiм`яно-потилична) 

 

На якi частки подiляють 

мiжчастковi борозни плаща 

кожну пiвкулю? 

(Лобову, тiм`яну, скроневу, 

потиличну та острiвець) 

 

Латеральна борозна плаща має 

назву: 

(Сильвiєва) 

 

Сильвiєва борозна плаща – це: 

(Латеральна борозна) 

 

Роландова борозна плаща – це: 

(Центральна борозна) 
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Центральна борозна плаща має 

назву: 

(Роландова) 

 

Якi частки вiдокремлює 

латеральна борозна плаща? 

(Скроневу вiд лобової й тiм`яної) 

 

Якi частки вiдокремлює 

центральна борозна плаща? 

(Лобову вiд тiм`яної) 

 

Якi частки вiдокремлює тiм`яно-

потилична борозна плаща? 

(Тiм`яну вiд потиличної) 

 

Де розміщена лобова частка 

пiвкуль? 

(Попереду від центральної 

борозни) 

 

Де розміщена тiм`яна частка 

пiвкуль? 

(Мiж центральною i тiм`яно-

потиличною борознами) 

 

Де розміщена потилична частка 

пiвкуль? 

(Позаду від тiм`яно-потиличної 

борозни) 

 

Де розміщена острiвцева частка 

пiвкуль? 

(Вглибинi латеральної борозни) 

 

Якi полюси є на кожнiй пiвкулi? 

(Лобовий, потиличний та 

скроневий) 

 

Назвiть звивини лобової частки на 

верхньолатеральнiй поверхнi 

пiвкулi: 

(Передцентральна, верхня, середня 

та нижня лобовi звивини) 

 

Передцентральна звивина 

обмежена: 

(Центральною та передцентра-

льною борознами) 

 

Верхня лобова звивина розміщена: 

(Уздовж верхнього краю пiвкулi 

вище вiд верхньої лобової 

борозни) 

 

Середня лобова звивина 

розміщена: 

(Мiж верхньою та нижньою 

лобовими борознами) 

 

Нижня лобова звивина розміщена: 

(Знизу вiд нижньої лобової 

борозни) 

 

Нижня лобова звивина висхiдною 

та передньою гiлками подiляється 

на: 

(Очноямкову, трикутну та 

покришкову частини 

 

Якими гiлками нижня лобова 

звивина подiляється на 

очноямкову, трикутну та 

покришкову частини? 

(Висхiдною та передньою гiлками) 

 

Очноямкова, трикутна та 

покришкова частини належать: 

(Нижнiй лобовiй звивинi) 

 

Передцентральна звивина 

належить: 

(Лобовiй частцi) 
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На верхньолатеральнiй поверхнi 

тiм`яної частки розміщені: 

(Зацентральна, надкрайова та 

кутова звивини, верхня та нижня 

тiм`янi часточки) 

 

Зацентральна звивина належить: 

(Тiм`янiй частцi) 

 

Зацентральна звивина обмежена: 

(Центральною та зацентральною 

борознами) 

 

Де розміщена внутрiшньотiм`яна 

борозна? 

(Посерединi тiм`яної частки 

паралельно до верхнього краю 

пiвкулi) 

 

Що розміщене вище від 

внутрiшньотiм`яної борозни? 

(Верхня тiм`яна часточка) 

 

Що розміщене нижче від 

внутрiшньотiм`яної борозни? 

(Нижня тiм`яна часточка) 

 

Заднiй кiнець латеральної борозни 

охоплений: 

(Надкрайовою звивиною) 

 

Заднiй кiнець верхньої скроневої 

борозни охоплений: 

(Кутовою звивиною) 

 

Де розміщена надкрайова звивина? 

(Охоплює заднiй кiнець 

латеральної борозни) 

 

Де розміщена кутова звивина? 

(Охоплює заднiй кiнець верхньої 

скроневої борозни) 

Назвiть звивини скроневої частки 

на верхньолатеральнiй поверхнi: 

(Верхня, середня i нижня скроневi 

та поперечнi звивини Гешля) 

 

Верхня скронева звивина 

розміщена: 

(Мiж латеральною та верхньою 

скроневою борознами) 

 

Середня скронева звивина 

розміщена: 

(Мiж верхньою та нижньою 

скроневими борознами) 

 

Нижня скронева звивина 

розміщена: 

(Пiд нижньою скроневою 

борозною) 

 

Поперечнi скроневi звивини Гешля 

розміщені: 

(На внутрiшнiй поверхнi верхньої 

скроневої звивини) 

 

Поперечнi скроневi звивини мають 

назву: 

(Гешля) 

 

Якою борозною острiвцева частка 

вiдокремлена вiд оточуючих 

частин мозку? 

(Коловою борозною) 

 

Назвiть звивини на медiальнiй 

поверхнi пiвкулi: 

(Поясна звивина, перешийок, 

приморськоконикова звивина, 

пiдмозолисте поле, медiальна 

лобова звивина, прицентральна 

часточка, передклин та клин) 
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Назвiть борозни на медiальнiй 

поверхнi пiвкулi: 

(Борозна мозолистого тiла, поясна, 

пiдтiм`яна, острогова та тiм`яно-

потилична борозни) 

 

Перешийок утворений: 

(Звуженою частиною поясної 

звивини) 

 

Перешийок продовжується: 

(У приморськоконикову звивину) 

 

Пiдмозолисте поле розміщене: 

(У переднiй частинi поясної 

звивини пiд дзьобом мозолистого 

тiла) 

 

Прицентральна часточка 

обмежена: 

(Прицентральною борозною i 

крайовою частиною поясної 

борозни) 

 

Передклин обмежений: 

(Тiм`яно-потиличною борозною i 

крайовою частиною поясної 

борозни) 

 

Клин обмежений: 

(Тiм`яно-потиличною i остро-

говою борознами) 

 

Поясна звивина розміщена: 

(На медiальнiй поверхнi пiвкулi в 

межах лобової та тiм`яної часток) 

 

Приморськоконикова звивина 

розміщена: 

(На медiальнiй поверхнi пiвкулi в 

межах скроневої частки) 

 

Медiальна лобова звивина 

розміщена: 

(На медiальнiй поверхнi пiвкулi в 

межах лобової частки над 

поясною звивиною) 

 

Передклин розміщений: 

(На медiальнiй поверхнi пiвкулi в 

межах тiм`яної частки) 

 

Клин розміщений: 

(На медiальнiй поверхнi пiвкулi в 

межах потиличної частки) 

 

Острогова борозна розміщена: 

(На медiальнiй поверхнi пiвкулi в 

межах потиличної частки) 

 

Медiальна поверхня пiвкулi 

утворена: 

(Лобовою, тiм`яною, потиличною 

та скроневою частками) 

 

Нижня поверхня пiвкулi утворена: 

(Лобовою, скроневою та 

потиличною частками) 

 

Назвiть звивини лобової частки на 

нижнiй поверхнi: 

(Пряма та очноямковi звивини) 

 

Назвiть звивини скроневої та 

потиличної часток на нижнiй 

поверхнi: 

(Приморськоконикова, зубчаста, 

язикова звивини та гачок, 

присередня та бiчна потилично-

скроневi звивини) 

 

Назвiть борозни скроневої та 

потиличної часток на нижнiй 

поверхнi: 
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(Морськоконикова, нюхова, 

обхiдна та потилично-скронева 

борозни) 

 

Приморськоконикова звивина 

розміщена: 

(На нижньомедiальному краї 

пiвкулi в межах скроневої частки) 

 

Приморськоконикова звивина 

обмежена: 

(Морськокониковою та нюховою 

борознами) 

 

Язикова звивина обмежена: 

(Остроговою та обхiдною 

борознами) 

 

Медiальна потилично-скронева 

звивина обмежена: 

(Обхiдною та потилично-

скроневою борознами) 

 

Латеральна потилично-скронева 

звивина обмежена: 

(Потилично-скроневою борозною 

та нижньолатеральним краєм 

пiвкулi) 

 

Зубчаста звивина розміщена: 

(В глибинi морськоконикової 

борозни) 

 

Гачок – це продовження: 

(Приморськоконикової звивини) 

 

Приморськоконикова звивина 

утворює: 

(Гачок) 

 

Сiра речовина пiвкуль утворює: 

(Кору великого мозку та ядра 

основи) 

 

Хто є основоположником учення 

про архiтектонiку кори головного 

мозку? 

(В. О. Бец) 

 

Назвiть центри в корi головного 

мозку I сигнальної системи 

(проекційні): 

(Центр загальної чутливостi, 

загальний руховий центр, 

зоровий та слуховий центри, 

центри нюху та смаку) 

 

Назвiть центри в корi головного 

мозку II сигнальної системи 

(асоцiативнi): 

(Руховий центр артикуляцiї мови, 

слуховий центр усної мови, 

руховий центр письмової мови, 

зоровий центр мови) 

 

Де в корi головного мозку 

розміщений центр загальної 

чутливостi (соматосенсорна 

кора)? 

(В зацентральнiй звивинi) 

 

У зацентральнiй звивинi 

розміщений центр: 

(Загальної чутливостi 

(соматосенсорна кора)) 

 

Де в корi головного мозку 

розміщений загальний руховий 

центр (моторна кора)? 

(В передцентральнiй звивинi) 

 

У передцентральнiй звивинi 

розміщений центр: 
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(Загальний руховий (моторна 

кора)) 

 

Де в корi головного мозку 

розміщений зоровий центр 

(зорова кора)? 

(В потиличнiй частцi по краях 

острогової борозни) 

 

У потиличнiй частцi по краях 

острогової борозни розміщений 

центр: 

(Загальний зоровий (зорова кора)) 

 

Де в корi головного мозку 

розміщений слуховий центр 

(слухова кора)? 

(В дiлянцi поперечних скроневих 

звивин Гешля) 

 

У дiлянцi поперечних скроневих 

звивин Гешля розміщений центр: 

(Загальний слуховий (слухова 

кора)) 

 
Де в корi головного мозку 
розміщений центр нюху та смаку 
(нюхова кора)? 

(В гачку) 
 
У гачку розміщений центр: 
(Нюху та смаку (нюхова кора)) 
 
Де в корi головного мозку 
розміщений руховий центр 
артикуляцiї мови? 

(У трикутнiй частинi нижньої 
лобової звивини) 

 
У трикутнiй частинi нижньої 
лобової звивини розміщений 
центр: 

(Руховий центр артикуляцiї мови) 

Руховий центр артикуляцiї мови 

має назву: 

(Брока) 

 

Де в корi головного мозку 

розміщений слуховий центр усної 

мови? 

(У заднiй частинi верхньої 

скроневої звивини) 

 

У заднiй частинi верхньої 

скроневої звивини розміщений 

центр: 

(Слуховий центр усної мови) 

 

Слуховий центр усної мови має 

назву: 

(Вернiке) 

 

Де в корi головного мозку 

розміщений руховий центр 

письмової мови? 

(У заднiй частинi середньої 

лобової звивини) 

 

У заднiй частинi середньої лобової 

звивини розміщений центр: 

(Руховий центр письмової мови) 

 

На якi волокна подiляється бiла 

речовина пiвкуль? 

(Асоцiативнi, комiсуральнi та 

проекцiйнi) 

 

Асоцiативнi волокна з`єднують: 

(Дiлянки кори однiєї й тієї самої 

пiвкулi) 

 

Комiсуральнi волокна з`єднують: 

(Кору правої та лiвої пiвкуль) 

 

 



237 

 

 
 

Проекцiйнi волокна з`єднують: 

(Кору великого мозку з ядрами 

головного i спинного мозку) 

 

Дiлянки кори однiєї й тієї самої 

пiвкулi з`єднують: 

(Асоцiативнi волокна) 

 

Кору правої та лiвої пiвкуль 

з`єднують: 

(Комiсуральнi волокна) 

 

Кору великого мозку з ядрами 

головного i спинного мозку 

з`єднують: 

(Проекцiйнi волокна) 

 

Серед асоцiативних волокон 

розрiзняють: 

(Короткi та довгi) 

 

Короткi асоцiативнi волокна 

представленi: 

(Дугоподiбними волокнами) 

 

Довгi асоцiативнi волокна 

представленi: 

(Верхнiм та нижнiм поздовжнiми 

пучками, поясом та гачкуватим 

пучком) 

 

Що з`єднує верхнiй поздовжнiй 

пучок довгих асоцiативних 

волокон? 

(Кору лобової частки з корою 

тiм`яної та потиличної часток) 

 

Що з`єднує нижнiй поздовжнiй 

пучок довгих асоцiативних 

волокон? 

(Кору скроневої та потиличної 

часток) 

Що з`єднує пояс довгих 

асоцiативних волокон? 

(Кору лобової, тiм`яної та 

скроневої часток) 

 

Що з`єднує гачкуватий пучок 

довгих асоцiативних волокон? 

(Кору скроневої i тiм`яної часток 

із нижньою лобовою звивиною) 

 

Що з`єднують дугоподiбнi 

асоцiативнi волокна? 

(Кору тих звивин, що лежать одна 

бiля одної) 

 

Комiсуральнi волокна проходять 

через: 

(Мозолисте тiло, передню спайку 

та спайку склепiння) 

 

Проекцiйнi волокна розміщені: 

(У внутрiшнiй капсулi, утворюючи 

променистий вiнець) 

 

Проекцiйнi провiднi шляхи 

подiляються на: 

(Висхiднi (чутливi) та низхiднi 

(руховi)) 

 

Низхiднi провiднi шляхи 

подiляються на: 

(Пiрамiднi та екстрапiрамiднi) 

 

Назвiть аферентнi провiднi шляхи: 

(Пучки Голя та Бурдаха, шляхи 

Флексига та Говерса, переднiй та 

латеральний спинномозково-

таламiчнi шляхи) 
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Назвiть пiрамiднi провiднi шляхи: 

(Кiрково-ядерний, переднiй та 

латеральний кiрково-

спинномозковi шляхи) 

 

Назвiть екстрапiрамiднi провiднi 

шляхи: 

(Червоноядерно-спинномозковий, 

покрiвельно-спинномозковий, 

присiнково-спинномозковий, 

оливо-спинномозковий та 

сiтчасто-спинномозковий шляхи) 

 

Назвiть пропрiоцептивнi провiднi 

шляхи, якi йдуть у кору великого 

мозку: 

(Тонкий та клиноподiбний пучки) 

 

Назвiть пропрiоцептивнi провiднi 

шляхи, якi йдуть до мозочка: 

(Шляхи Флексига та Говерса) 

 

Назвiть провiдний шлях больової 

температурної чутливостi: 

(Латеральний спинномозково-

таламiчний шлях) 

 

Назвiть провiдний шлях 

тактильної чутливостi: 

(Переднiй спинномозково-

таламiчний шлях) 

 

Тонкий та клиноподiбний пучки 

проводять: 

(Пропрiоцептивну чутливiсть до 

кори головного мозку) 

 

Шляхи Говерса та Флексига 

проводять: 

(Пропрiоцептивну чутливiсть до 

мозочка) 

 

Переднiй спинномозково-

таламiчний шлях проводить: 

(Тактильну чутливiсть) 

 

Латеральний спинномозково-

таламiчний шлях проводить: 

(Больову і температурну 

чутливiсть) 

 

З яких дiлянок тiла пучок Голя 

передає пропрiоцептивнi 

iмпульси? 

(Вiд нижнiх кiнцiвок i нижньої 

частини тулуба) 

 

З яких дiлянок тiла пучок Бурдаха 

передає пропрiоцептивнi 

iмпульси? 

(Вiд верхнiх кiнцiвок, шиї та 

верхньої частини тулуба) 

 

Де розміщені першi нейрони 

тонкого та клиноподiбного 

пучкiв? 

(У спинномозкових вузлах) 

 
Де розміщені першi нейрони 
латерального спинномозково-
таламiчного шляху? 

(В спинномозкових вузлах) 
 
Де розміщені першi нейрони 
переднього спинномозково-
таламiчного шляху? 

(В спинномозкових вузлах) 
 
Де розміщені першi нейрони 
шляху Флексига? 

(В спинномозкових вузлах) 
 
Де розміщені першi нейрони 
шляху Говерса? 

(В спинномозкових вузлах) 
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Де розміщені другi нейрони шляху 

Флексига? 

(У грудному ядрi заднього рога 

спинного мозку) 

 

У грудному ядрi заднього рога 

спинного мозку розміщені: 

(Другi нейрони шляху Флексига) 

 

У присередньо-промiжному ядрi 

спинного мозку розміщені: 

(Другi нейрони шляху Говерса) 

 

У власному ядрi заднього рога 

спинного мозку розміщені: 

(Другi нейрони латерального 

спинномозково-таламiчного 

шляху) 

 

У драглистiй речовинi заднього 

рога спинного мозку розміщені: 

(Другi нейрони переднього 

спинномозково-таламiчного 

шляху) 

 

У тонкому та клиноподiбному 

ядрах довгастого мозку 

розміщені: 

(Другi нейрони пучкiв Голя та 

Бурдаха) 

 

У спинномозкових вузлах 

розміщені: 

(Першi нейрони переднього та 

бічного спинномозково-

таламiчних шляхiв) 

 

У вентролатеральному ядрi 

дорсального таламуса розміщені: 

(Третi нейрони переднього та 

бічного спинномозково-

таламiчних шляхiв) 

Де розміщені другi нейрони шляху 

Говерса? 

(У присередньо-промiжному ядрi 

спинного мозку) 

 

Де розміщені другi нейрони 

переднього спинномозково-

таламiчного шляху? 

(У драглистiй речовинi заднього 

рогу спинного мозку) 

 

Де розміщені другi нейрони 

латерального спинномозково-

таламiчного шляху? 

(У власному ядрi заднього рогу 

спинного мозку) 

 
Де розміщені другi нейрони пучкiв 
Голя та Бурдаха? 

(В тонкому та клиноподiбному 
ядрах довгастого мозку) 

 
Де розміщені третi нейрони пучкiв 
Голя та Бурдаха? 

(У вентролатеральному ядрi 
дорсального таламуса) 

 
Де розміщені третi нейрони 
латерального спинномозково-
таламiчного шляху? 

(У вентролатеральному ядрi 
дорсального таламуса) 

 
Де розміщені третi нейрони 
переднього спинномозково-
таламiчного шляху? 

(У вентролатеральному ядрi 
дорсального таламуса) 

 
Де закiнчується шлях Говерса? 
(У корi черв`яка мозочка) 
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Де закiнчується шлях Флексига? 

(У корi черв`яка мозочка) 

 

Де проходять аксони других 

нейронів переднього 

спинномозково-мозочкового 

шляху? 

(У складi бічних канатикiв 

спинного мозку протилежного i 

частково свого боку) 

 

Де проходять аксони других 

нейронів заднього 

спинномозково-мозочкового 

шляху? 

(У складi бiчних канатикiв 

спинного мозку свого боку) 

 

Де розміщене перехрестя 

переднього спинномозково-

мозочкового шляху? 

(У спинному мозку та у верхньому 

мозковому парусi) 

 

Де розміщене перехрестя заднього 

спинномозково-мозочкового 

шляху? 

(Не перехрещується) 

 

Назвiть шлях, волокна якого не 

перехрещуються: 

(Шлях Флексига) 

 

Назвiть шлях, волокна якого двiчi 

перехрещуються (у спинному 

мозку та у верхньому мозковому 

парусi): 

(Шлях Говерса) 

 

Де проходять аксони перших 

нейронiв пучкiв Голя та Бурдаха? 

(У складi заднiх канатикiв 

спинного мозку свого боку) 

 

Що утворюють аксони других 

нейронiв пучкiв Голя та Бурдаха? 

(Медiальну петлю та її перехрестя) 

 

Де розміщені медiальна петля та її 

перехрестя? 

(В дорсальних вiддiлах довгастого 

мозку) 

 

Чим утворені медiальна петля та її 

перехрестя? 

(Аксонами других нейронiв пучкiв 

Голя та Бурдаха) 

 

Де закiнчуються аксони третiх 

нейронiв пропрiоцептивних 

провiдних шляхiв кiркового 

напрямку? 

(В корi зацентральної звивини) 

 

Якi волокна проходять у складi 

тонкого i клиноподiбного пучкiв? 

(Аксони перших нейронiв 

переднього спинномозково-

таламiчного шляху, що мають 

тактильну чутливiсть) 

 

Де розміщене перехрестя 

пропрiоцептивних провiдних 

шляхiв, якi йдуть у кору великого 

мозку? 

(В дорсальних вiддiлах довгастого 

мозку) 

 

Де закiнчуються аксони третiх 

нейронiв латерального спинно-

мозково-таламiчного шляху? 

(В корi зацентральної звивини) 
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Де закiнчуються аксони третiх 

нейронiв переднього спинно-

мозково-таламiчного шляху? 

(В корi зацентральної звивини) 

 

Де розміщене перехрестя 

переднього спинномозково-

таламiчного шляху? 

(Часткове перехрестя у спинному 

мозку) 

 

Де розміщене перехрестя 

латерального спинномозково-

таламiчного шляху? 

(Повне перехрестя у спинному 

мозку) 

 

Де проходять аксони других 

нейронiв переднього спинно-

мозково-таламiчного шляху? 

(У складi переднiх канатикiв 

спинного мозку протилежного 

боку) 

 

Де проходять аксони перших 

нейронiв переднього спинно-

мозково-таламiчного шляху? 

(Частково у складi заднiх 

канатикiв спинного мозку свого 

боку, а інша частина закiнчується 

на других нейронах заднього 

рога) 

 

Назвiть шлях, волокна якого 

частково перехрещуються у 

спинному мозку: 

(Переднiй спинномозково-

таламiчний шлях) 

 

Назвiть шлях, волокна якого 

повнiстю перехрещуються у 

спинному мозку: 

(Латеральний спинномозково-

таламiчний шлях) 

 

Пiрамiднi провiднi шляхи 

проводять: 

(Вольовi iмпульси довiльних 

рухiв, координованих та 

цiлеспрямованих рухiв) 

 

Екстрапiрамiднi провiднi шляхи 

проводять: 

(Імпульси рефлекторних, 

автоматичних рухiв, 

забезпечують тонус м`язiв) 

 

Де розміщені першi нейрони 

переднього кiрково-

спинномозкового шляху? 

(У корi верхнiх двох третин 

передцентральної звивини i 

прицентральнiй часточцi) 

 

Де розміщені першi нейрони 

латерального кiрково-

спинномозкового шляху? 

(У корi верхнiх двох третин 

передцентральної звивини i 

прицентральнiй часточцi) 

 

Де розміщені першi нейрони 

кiрково-ядерного шляху? 

(У корi нижньої третини 

передцентральної звивини) 

 

Де проходять аксони перших 

нейронiв переднього та 

латерального кiрково-

спинномозкових шляхiв? 

(Через переднiй вiддiл задньої 

нiжки внутрiшньої капсули) 
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Де проходять аксони перших 

нейронів кiрково-ядерного 

шляху? 

(Через колiно внутрiшньої 

капсули) 

 

Де розміщені другi нейрони 

латерального кiрково-

спинномозкового шляху? 

(У рухових ядрах переднiх рогiв 

спинного мозку) 

 

Де розміщені другi нейрони 

переднього кiрково-

спинномозкового шляху? 

(У рухових ядрах переднiх рогiв 

спинного мозку) 

 

Де розміщені другi нейрони 

кiрково-ядерного шляху? 

(У рухових ядрах III, IV, V, VI, 

VII, IX, X, XI та XII пар черепних 

нервiв) 

 

Де розміщене перехрестя 

латерального кiрково-

спинномозкового шляху? 

(В пiрамiдах довгастого мозку) 

 

Де розміщене перехрестя 

переднього кiрково-

спинномозкового шляху? 

(У спинному мозку) 

 

Де розміщене перехрестя кiрково-

ядерного шляху? 

(В середньому мозку, мостi та в 

довгастому мозку) 

 

Де проходять аксони других 

нейронiв кiрково-ядерного 

шляху? 

(В складi вiдповiдних черепних 

нервiв досягають м`язiв голови i 

шиї) 

 

Де проходять аксони других 

нейронiв переднього кiрково-

спинномозкового шляху? 

(В складi спинномозкових нервiв 

досягають м`язiв кiнцiвок i 

тулуба) 

 

Де проходять аксони других 

нейронiв латерального кiрково-

спинномозкового шляху? 

(В складi спинномозкових нервiв 

досягають м`язiв кiнцiвок i 

тулуба) 

 

Через який канатик спинного 

мозку проходить латеральний 

кiрково-спинномозковий шлях? 

(Бiчний) 

 

Через який канатик спинного 

мозку проходить переднiй 

кiрково-спинномозковий шлях? 

(Переднiй) 

 

Якi ядра є вищими центрами 

екстрапiрамiдної системи? 

(Смугасте тiло (стрiопалiдарна 

система)) 

 

Де розміщений перший нейрон 

червоноядерно-спинномозкового 

шляху? 

(У червоному ядрi) 

 

Де розміщений перший нейрон 

покрiвельно-спинномозкового 

шляху? 
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(В ядрах горбкiв пластинки 

покрiвлi середнього мозку) 

 

Де розміщений перший нейрон 

присiнково-спинномозкового 

шляху? 

(В присiнкових ядрах моста) 

 

Де розміщений перший нейрон 

оливо-спинномозкового шляху? 

(В нижнiх оливних ядрах 

довгастого мозку) 

 

Де розміщений перший нейрон 

сiтчасто-спинномозкового 

шляху? 

(В ядрах сiтчастої формацiї 

стовбура мозку) 

 

Де розміщені другi нейрони 

сiтчасто-спинномозкового 

шляху? 

(В рухових ядрах переднiх рогiв 

спинного мозку) 

 

Де розміщені другi нейрони оливо-

спинномозкового шляху? 

(В рухових ядрах переднiх рогiв 

спинного мозку) 

 

Де розміщені другi нейрони 

присiнково-спинномозкового 

шляху? 

(В рухових ядрах переднiх рогiв 

спинного мозку) 

 

Де розміщені другi нейрони 

покрiвельно-спинномозкового 

шляху? 

(В рухових ядрах переднiх рогiв 

спинного мозку) 

 

Де розміщені другi нейрони 

червоноядерно-спинномозкового 

шляху? 

(В рухових ядрах переднiх рогiв 

спинного мозку) 

 

Якi iмпульси проводить 

червоноядерно-спинномозковий 

шлях? 

(Пiдтримання тонусу м`язiв) 

 

Якi iмпульси проводить оливо-

спинномозковий шлях? 

(Рiвноваги тiла) 

 

Якi iмпульси проводить 

покрiвельно-спинномозковий 

шлях? 

(Рефлекторної реакцiї на раптовi 

зоровi та звуковi подразнення) 

 

Якi iмпульси проводить 

присiнково-спинномозковий 

шлях? 

(Положення голови в просторi та її 

рухи) 

 

Якi є оболонки головного та 

спинного мозку? 

(Тверда, павутинна і м`яка) 

 

На якi листки подiляється тверда 

оболонка спинного мозку? 

(Зовнiшнiй та внутрiшнiй) 

 

На якi листки подiляється тверда 

оболонка головного мозку? 

(Не подiляється) 

 

Надтвердооболонковий простiр 

розміщений: 
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(Мiж зовнiшнiм та внутрiшнiм 

листками твердої оболони 

спинного мозку) 

 

Тверда оболонка головного мозку 

має: 

(1 листок) 

 

Тверда оболонка спинного мозку 

має: 

(2 листки) 

 

У надтвердооболонковому 

просторi розміщені: 

(Внутрiшнi венознi хребтовi 

сплетення) 

 

Тверда оболонка спинного мозку: 

(Зростається з краями великого 

отвору i переходить у тверду 

оболону головного мозку) 

 

Тверда оболонка головного мозку 

вiддає такi вiдростки: 

(Серп великого мозку, намет 

мозочка, серп мозочка та 

дiафрагму сiдла) 

 

Серп великого мозку утворений: 

(Твердою оболонкою головного 

мозку) 

 

Намет мозочка утворений: 

(Твердою оболонкою головного 

мозку) 

 

Дiафрагма сiдла утворена: 

(Твердою оболонкою головного 

мозку) 

 

 

 

Серп мозочка утворений: 

(Твердою оболонкою головного 

мозку) 

 

Серп великого мозку розміщений: 

(Сагiтально мiж двома пiвкулями 

великого мозку) 

 

Намет мозочка розміщений: 

(Вiдокремлює потиличнi частки 

пiвкуль вiд мозочка) 

 

Серп мозочка розміщений: 

(Сагiтально мiж пiвкулями 

мозочка) 

 

Дiафрагма сiдла розміщена: 

(Горизонтально в дiлянцi 

турецького сiдла над гiпофiзом) 

 

Потиличнi частки пiвкуль вiд 

мозочка вiдокремлює: 

(Намет мозочка) 

 

Мiж пiвкулями мозочка 

розміщений: 

(Серп мозочка) 

 

Тверда оболонка головного мозку 

в дiлянках розщеплення утворює: 

(Пазухи) 

 

У пазухах твердої мозкової 

оболонки циркулює: 

(Венозна кров) 

 

Яка пазуха твердої мозкової 

оболонки продовжується у 

внутрiшню яремну вену? 

(Сигмоподiбна) 
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Чим утворене окiстя хребцiв із 

боку хребтового каналу? 

(Зовнiшнiм листком твердої 

оболонки спинного мозку) 

 

На основi черепа тверда оболонка 

головного мозку: 

(Мiцно зростається з кiстками) 

 

У дiлянцi склепiння черепа тверда 

оболонка головного мозку: 

(Пухко зростається з кiстками) 

 

Чим утворене окiстя для кiсток 

черепа з боку порожнини черепа? 

(Твердою оболонкою головного 

мозку) 

 

Павутинна оболона спинного та 

головного мозку розміщена: 

(Мiж твердою та м`якою 

оболонками) 

 

М`яка оболонка спинного та 

головного мозку розміщена: 

(Безпосередньо прилягає до 

речовини мозку, проникаючи в 

усi щiлини та борозни) 

 

Пiдпавутинний простiр 

розміщений: 

(Мiж павутинною та м`якою 

оболонками) 

 

У пiдпавутинному просторi 

міститься: 

(Спинномозкова рiдина) 

 

Цистерни – це: 

(Розширення пiдпавутинного 

простору головного мозку) 

 

Назвiть пiдпавутиннi цистерни: 

(Задня мозочково-мозкова 

цистерна, цистерна бiчної ямки, 

цистерна перехрестя та 

мiжніжкова цистерна) 

 

Де розміщена задня мозочково-

мозкова цистерна? 

(Мiж мозочком i довгастим 

мозком) 

 

Де розміщена цистерна бiчної 

ямки великого мозку? 

(В дiлянцi латеральної ямки мозку) 

 

Де розміщена цистерна 

перехрестя? 

(В дiлянцi перехрестя зорових 

нервiв) 

 

Де розміщена міжніжкова 

цистерна? 

(Між ніжками мозку) 

 

У пiдпавутинних цистернах 

міститься: 

(Спинномозкова рiдина) 

 

Яка оболонка головного мозку має 

пахiоновi грануляцiї? 

(Павутинна) 

 

Пахiоновi грануляцiї розміщені: 

(В дiлянцi верхньої сагiтальної 

пазухи) 

 

Пахiоновi грануляцiї виконують 

функцiю: 

(Всмоктування спинномозкової 

рiдини з пiдпавутинного 

простору у венознi пазухи) 
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М`яка оболонка головного мозку 

утворює: 

(Судиннi сплетення бiчних, III та 

IV шлуночкiв) 

 

Павутинна оболонка в дiлянцi 

верхньої сагiтальної пазухи 

утворює: 

(Пахiоновi грануляцiї) 

 

Яку функцiю виконують судиннi 

сплетення бiчних, III та IV 

шлуночкiв? 

(Продукують спинномозкову 

рiдину) 

 

Якi частини бiчних шлуночкiв 

мають судиннi сплетення? 

(Центральна частина та нижнiй 

рiг) 

 

Спинномозкова рiдина 

продукується: 

(Ворсинками судинних сплетень 

бiчних, III та IV шлуночкiв) 

 

Спинномозкова рiдина міститься: 

(В бiчних, III та IV шлуночках, 

пiдпавутинному просторi та 

спинномозковому каналi) 

 

Загальна кiлькiсть спинномозкової 

рiдини становить: 

(150–200 мл) 

 

Назвiть послiдовно шляхи 

циркуляцiї спинномозкової 

рiдини в нормi: 

(Бiчнi шлуночки, III шлуночок, 

Сильвiїв водопровід, IV 

шлуночок, пiдпавутинний простiр 

та через пахiоновi грануляцiї до 

венозної кровi синусiв твердої 

оболони головного мозку) 

 

Через якi отвори латеральнi 

шлуночки сполучаються з III 

шлуночком? 

(Через мiжшлуночковi отвори) 

 

Через якi отвори III шлуночок 

сполучається з IV шлуночком? 

(Через Сильвiїв водопровід) 

 

Через якi отвори IV шлуночок 

сполучається пiдпавутинним 

простором? 

(Через отвори Мажендi та Люшка) 

 

Яким чином спинномозкова рiдина 

потрапляє до венозної кровi 

синусiв твердої оболонки 

головного мозку? 

(Шляхом фiльтрацiї через 

пахiоновi грануляцiї павутинної 

оболонки) 

 

Шляхом фiльтрацiї через пахiоновi 

грануляцiї павутинної оболонки 

спинномозкова рiдина потрапляє: 

(До синусiв твердої оболонки 

головного мозку) 

 

Скiльки артерiй беруть участь у 

кровопостачаннi головного 

мозку? 

(4) 

 

Якi артерiї є джерелом 

кровопостачання головного 

мозку? 

(Двi внутрiшнi соннi та двi 

хребтовi артерiї) 
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Кровопостачання стовбура 

головного мозку та мозочка 

вiдбувається, в основному, за 

рахунок: 

(Системи хребтових артерiй) 

 

Кровопостачання пiвкуль великого 

мозку вiдбувається за рахунок: 

(Систем внутрiшнiх сонних i 

хребтових артерiй) 

 

Артерiальне коло мозку утворене 

за рахунок: 

(Систем внутрiшнiх сонних i 

хребтових артерiй) 

 

Артерiальне коло мозку має назву: 

(Вiлiзiєве) 

 

Артеріальне кільце довгастого 

мозку має назву: 

(Кільце Захарченка) 

 

Артерiальне коло мозку спереду 

утворене: 

(Правою i лiвою переднiми 

мозковими артерiями та 

передньою сполучною артерiєю із 

системи внутрiшнiх сонних 

артерiй) 

 

Артерiальне коло мозку по боках 

утворене: 

(Правою i лiвою заднiми 

сполучними артерiями із системи 

внутрiшнiх сонних артерiй) 

 

Артерiальне коло мозку ззаду 

утворене: 

(Правою i лiвою заднiми 

мозковими артерiями із системи 

хребтових артерiй) 

Передня мозкова артерiя 

кровопостачає: 

(Медiальнi дiлянки пiвкуль до 

тiм`яно-потиличної борозни, 

верхню лобову та очноямковi 

звивини, частково – тiм`яну 

частку) 

 

Середня мозкова артерiя 

кровопостачає: 

(Верхньолатеральну поверхню 

пiвкуль та острiвець) 

 

Задня мозкова артерiя 

кровопостачає: 

(Нижню поверхню скроневої 

частки, нижню та медiальнi 

поверхнi потиличної частки 

пiвкуль) 

 

Спинний мозок 

кровопостачається: 

(Спинномозковими гiлками вiд 

хребтових, мiжреберних та 

поперекових артерiй, переднiми 

та заднiми спинномозковими 

артерiями вiд хребтових артерiй) 

 

До периферичної нервової системи 

належать: 

(Черепнi та спинномозковi нерви, 

нервовi вузли, вегетативнi 

сплетення i нервовi закiнчення) 

 

Нерв складається з: 

(Комплексу вiдросткiв нервових 

клiтин, оточених сполучно-

тканинними оболонками) 

 

Нервовi волокна за функцiєю 

бувають: 

(Руховi та чутливi) 
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Нерви за складом волокон 

бувають: 

(Руховi, чутливi та змiшанi) 

 

Назвiть вузли нервової системи: 

(Чутливi та вегетативнi) 

 

Назвiть чутливi вузли нервової 

системи: 

(Вузли спинномозкових та 

черепних нервiв) 

 

Якими клiтинами утворенi чутливi 

вузли нервової системи? 

(Псевдоунiполярними або 

бiполярними нейронами) 

 

Якi волокна починаються вiд 

чутливих вузлiв нервової 

системи? 

(Аферентнi) 

 

Нюховий нерв – це: 

(I пара черепних нервiв) 

 

Зоровий нерв – це: 

(II пара черепних нервiв) 

 

Окоруховий нерв – це: 

(III пара черепних нервiв) 

 

Блоковий нерв – це: 

(IV пара черепних нервiв) 

 

Трiйчастий нерв – це: 

(V пара черепних нервiв) 

 

Вiдвiдний нерв – це: 

(VI пара черепних нервiв) 

 

Лицевий нерв – це: 

(VII пара черепних нервiв) 

Присiнково-завитковий нерв – це: 

(VIII пара черепних нервiв) 

 

Язикоглотковий нерв – це: 

(IX пара черепних нервiв) 

 

Блукаючий нерв – це: 

(X пара черепних нервiв) 

 

Додатковий нерв – це: 

(XI пара черепних нервiв) 

 

Пiд`язиковий нерв – це: 

(XII пара черепних нервiв) 

 

I пара черепних нервiв має назву: 

(Нюховий нерв) 

 

Скiльки є пар черепних нервiв? 

(12) 

 

II пара черепних нервiв має назву: 

(Зоровий нерв) 

 
III пара черепних нервiв має назву: 
(Окоруховий нерв) 
 
IV пара черепних нервiв має назву: 
(Блоковий нерв) 
 
V пара черепних нервiв має назву: 
(Трiйчастий нерв) 
 
VI пара черепних нервiв має назву: 
(Вiдвiдний нерв) 
 
VII пара черепних нервiв має 
назву: 

(Лицевий нерв) 
 
VIII пара черепних нервiв має 
назву: 

(Присiнково-завитковий нерв) 
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IX пара черепних нервiв має назву: 

(Язикоглотковий нерв) 

 

X пара черепних нервiв має назву: 

(Блукаючий нерв) 

 
XI пара черепних нервiв має назву: 
(Додатковий нерв) 
 
XII пара черепних нервiв має 
назву: 

(Пiд`язиковий нерв) 
 
Якi пари черепних нервiв є 
виростами мозку i не мають ядер? 

(I та II) 
 
Якi пари черепних нервiв 
розвиваються разом із головними 
мiотомами та iннервують м`язи 
ока? 

(III, IV та VI) 
 
Яка пара черепних нервiв 
сполучена з I (мандибулярною) 
вiсцеральною дугою? 

(V) 
 
Яка пара черепних нервiв 
сполучена з II (гiоїдною) 
вiсцеральною дугою? 
(VII) 

 
Якi пари черепних нервiв зв`язанi 
iз зябровими дугами i складають 
вагусну групу? 
(IX, X та XI) 

 
Яка пара черепних нервiв 
утворилася внаслiдок злиття 
рухових корiнцiв 
спинномозкових нервiв? 

(XII) 

 

Назвiть чисто чутливi пари 

черепних нервiв: 

(I, II та VIII) 

 

Назвiть чисто руховi пари 

черепних нервiв: 

(IV, VI, XI та XII) 

 

Назвiть змiшанi пари черепних 

нервiв: 

(III, V, VII, IX та X) 

 

Назвiть пари черепних нервiв, якi 

мають парасимпатичнi волокна: 

(III, VII, IX та X) 

 

Трiйчастий нерв має такi волокна: 

(Руховi та чутливi) 

 

Якi волокна приєднуються до 

трiйчастого нерва? 

(Парасимпатичнi волокна вiд 

окорухового, лицевого та язико-

глоткового нервiв) 

 

Скiльки ядер має трiйчастий нерв? 

(Одне рухове i три чутливих) 

 

Назвiть рухове ядро трiйчастого 

нерва та мiсце його 

розташування: 

(Рухове ядро в покривi мосту) 

 

Назвiть чутливi ядра трiйчастого 

нерва та мiсце їх розташування: 

(Головне ядро – в покривi мосту, 

спинномозкове ядро – в 

довгастому i спинному мозку та 

середньомозкове ядро – в 

середньому мозку) 
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Головне ядро трiйчастого нерва: 

(Сприймає тактильну i 

пропрiоцептивну чутливiсть) 

 

Спинномозкове ядро трiйчастого 

нерва: 

(Сприймає больову й 

температурну чутливiсть) 

 

Середньомозкове ядро трiйчастого 

нерва: 

(Сприймає лише пропрiоцептивну 

чутливiсть) 

 

Яке ядро трiйчастого нерва 

сприймає тактильну i 

пропрiоцептивну чутливiсть? 

(Головне ядро) 

 

Яке ядро трiйчастого нерва 

сприймає лише пропрiоцептивну 

чутливiсть? 

(Середньомозкове ядро) 

 

Яке ядро трiйчастого нерва 

сприймає больову й 

температурну чутливiсть? 

(Спинномозкове ядро) 

 

Трiйчастий нерв виходить із 

мозку: 

(Двома корiнцями мiж мостом i 

середньою нiжкою мозочка) 

 

Чим утворений чутливий корiнець 

трiйчастого нерва? 

(Центральними вiдростками 

трiйчастого вузла) 

 

Чим утворений руховий корiнець 

трiйчастого нерва? 

(Аксонами моторного ядра) 

Де розміщений чутливий вузол 

трiйчастого нерва? 

(На верхiвцi пiрамiди скроневої 

кiстки в дiлянцi трiйчастого 

втиснення в розщепленнi твердої 

оболонки головного мозку) 

 

Чим утворений вузол трiйчастого 

нерва? 

(Чутливими псевдоунiполярними 

клiтинами, чутливими бiполя-

рними клiтинами, парасимпати-

чними клiтинами, асоцiативними 

нейронами) 

 

Що утворюють центральнi 

вiдростки вузла трiйчастого 

нерва? 

(Чутливий корiнець, що пiдходить 

до чутливих ядер) 

 
Що утворюють периферичнi 
вiдростки вузла трiйчастого 
нерва? 

(Чутливi волокна трiйчастого 
нерва, що йдуть на периферiю) 

 
Що утворюють аксони рухового 
ядра трiйчастого нерва? 

(Руховi волокна трiйчастого нерва, 
що йдуть на периферiю) 

 
До якої гiлки трiйчастого нерва 
приєднується руховий корiнець? 

(До третьої) 
 
Назвiть першу гiлку трiйчастого 
нерва: 

(Очний нерв) 
 
Назвiть другу гiлку трiйчастого 
нерва: 

(Верхньощелепний нерв) 
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Назвiть третю гiлку трiйчастого 

нерва: 

(Нижньощелепний нерв) 

 

За складом волокон перша гiлка 

трiйчастого нерва: 

(Чутлива) 

 

За складом волокон друга гiлка 

трiйчастого нерва: 

(Чутлива) 

 

За складом волокон третя гiлка 

трiйчастого нерва: 

(Змiшана) 

 

Назвiть чутливi гiлки трiйчастого 

нерва: 

(Очний та верхньощелепний 

нерви) 

 

Назвiть змiшанi гiлки трiйчастого 

нерва: 

(Нижньощелепний нерв) 

 

Скiльки є чутливих вузлiв 

трiйчастого нерва? 

(1) 

 

Скiльки є парасимпатичних вузлiв 

голови? 

(5) 

 

Назвiть чутливий вузол 

трiйчастого нерва: 

(Гассерiв) 

 

Назвiть парасимпатичнi вузли 

голови: 

(Вiйковий, крилопiднебiнний, 

вушний, пiднижньощелепний та 

пiд`язиковий) 

Назвiть парасимпатичний вузол 

голови, зв`язаний із першою 

гiлкою V пари: 

(Вiйковий) 

 

Назвiть парасимпатичний вузол 

голови, зв`язаний із другою 

гiлкою V пари: 

(Крилопiднебiнний) 

 

Назвiть парасимпатичнi вузли 

голови, зв`язанi з третьою гiлкою 

V пари: 

(Вушний, пiднижньощелепний та 

пiд`язиковий) 

 

Якi корiнцi пiдходять до 

парасимпатичних вузлiв голови? 

(Чутливi, преганглiонарнi 

парасимпатичнi та 

постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Вiд яких пар черепних нервiв 

вiдходять парасимпатичнi корiнцi 

до вегетативних вузлiв голови? 

(Вiд III, VII та IX) 

 

Вiйковий вузол голови: 

(Парасимпатичний, розміщений в 

орбiтi латерально вiд зорового 

нерва) 

 

Крилопiднебiнний вузол голови: 

(Парасимпатичний, розміщений у 

крилопiднебiннiй ямцi черепа) 

 

Вушний вузол голови: 

(Парасимпатичний, розміщений 

пiд овальним отвором основи 

черепа) 
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Пiднижньощелепний вузол 

голови: 

(Парасимпатичний, розміщений 

бiля пiднижньощелепної слинної 

залози) 

 

Пiд`язиковий вузол голови: 

(Парасимпатичний, розміщений 

бiля пiд`язикової слинної залози) 

 

Якi корiнцi пiдходять до вiйкового 

вузла голови i закiнчуються 

синапсом на його клiтинах? 

(Парасимпатичнi преганглiонарнi 

вiд ядра Якубовича III пари 

черепних нервiв) 

 

Якi корiнцi пiдходять до крило-

пiднебiнного вузла голови i 

закiнчуються синапсом на його 

клiтинах? 

(Парасимпатичнi преганглiонарнi 

вiд верхнього слиновидiльного 

ядра VII пари черепних нервiв) 

 

Якi корiнцi пiдходять до вушного 

вузла голови i закiнчуються 

синапсом на його клiтинах? 

(Парасимпатичнi преганглiонарнi 

вiд нижнього слиновидiльного 

ядра IX пари черепних нервiв) 

 

Якi корiнцi пiдходять до 

пiднижньощелепного вузла 

голови i закiнчуються синапсом 

на його клiтинах? 

(Парасимпатичнi преганглiонарнi 

вiд верхнього слиновидiльного 

ядра VII пари черепних нервiв) 

 

Якi корiнцi пiдходять до 

пiд`язикового вузла голови i 

закiнчуються синапсом на його 

клiтинах? 

(Парасимпатичнi преганглiонарнi 

вiд верхнього слиновидiльного 

ядра VII пари черепних нервiв) 

 

Якi корiнцi проходять транзитно 

через вiйковий вузол? 

(Чутливi волокна вiд 

носовiйкового нерва та 

симпатичнi постганглiонарнi 

волокна вiд внутрiшнього 

сонного сплетення) 

 

Якi корiнцi проходять транзитно 

через крилопiднебiнний вузол? 

(Чутливi волокна вiд 

верхньощелепного нерва та 

симпатичнi постганглiонарнi 

волокна вiд внутрiшнього 

сонного сплетення) 

 

Якi корiнцi проходять транзитно 

через вушний вузол? 

(Чутливi волокна вiд вушно-

скроневого нерва та симпатичнi 

постганглiонарнi волокна вiд 

зовнiшнього сонного сплетення) 

 

Якi корiнцi проходять транзитно 

через пiднижньощелепний вузол? 

(Чутливi волокна вiд язикового 

нерва та симпатичнi 

постганглiонарнi волокна вiд 

зовнiшнього сонного сплетення) 

 

Якi корiнцi проходять транзитно 

через пiд`язиковий вузол? 

(Чутливi волокна вiд язикового 

нерва та симпатичнi 

постганглiонарнi волокна вiд 

зовнiшнього сонного сплетення) 
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Вiд вiйкового вузла голови за 

складом волокон вiдходять такi 

гiлки: 

(Змiшанi, чутливi, постганглiо-

нарнi парасимпатичнi та 

постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Вiд крилопiднебiнного вузла 

голови за складом волокон 

вiдходять такi гiлки: 

(Змiшанi, чутливi, постганглiо-

нарнi парасимпатичнi та 

постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Вiд вушного вузла голови за 

складом волокон вiдходять такi 

гiлки: 

(Змiшанi, чутливi, постганглiо-

нарнi парасимпатичнi та 

постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Вiд пiднижньощелепного вузла 

голови за складом волокон 

вiдходять такi гiлки: 

(Змiшанi, чутливi, постганглiо-

нарнi парасимпатичнi та 

постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Вiд пiд`язикового вузла голови за 

складом волокон вiдходять такi 

гiлки: 

(Змiшанi, чутливi, постганглiо-

нарнi парасимпатичнi та 

постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд вiйкового вузла 

голови iннервують: 

(М`яз-звужувач зiницi та вiйковий 

м`яз) 

 

Постганглiонарнi симпатичнi 

волокна, що пройшли транзитно 

через вiйковий вузол голови, 

iннервують: 

(М`яз-розширювач зiницi) 

 

Чутливi волокна вiд вiйкового 

вузла голови iннервують: 

(Фiброзну та судинну оболонки 

очного яблука) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд крилопiднебiнного 

вузла голови iннервують: 

(Слізну залозу, слизовi залози 

порожнини носа та малi слиннi 

залози порожнини рота) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд вушного вузла голови 

iннервують: 

(Привушну слинну залозу) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд пiднижньощелепного 

вузла голови iннервують: 

(Пiднижньощелепну слинну 

залозу) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд пiд`язикового вузла 

голови iннервують: 

(Пiд`язикову слинну залозу) 

 

Очний нерв: 

(Чутливий, проходить через 

верхню очноямкову щiлину в 

орбiту) 
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Верхньощелепний нерв: 

(Чутливий, проходить через 

круглий отвiр у крилопiднебiнну 

ямку) 

 

Нижньощелепний нерв: 

(Змiшаний, проходить через 

овальний отвiр у пiдскроневу 

ямку) 

 

Назвiть гiлки очного нерва: 

(Лобовий, носовiйковий та слізний 

нерви) 

 

Назвiть гiлки верхньощелепного 

нерва: 

(Пiдочноямковий i виличний 

нерви та вузловi гiлки) 

 

Назвiть змiшанi гiлки 

нижньощелепного нерва: 

(Нижнiй комiрковий нерв) 

 

Назвiть чутливi гiлки 

нижньощелепного нерва: 

(Язиковий i вушно-скроневий 

нерви та оболонкова гiлка) 

 

Назвiть руховi гiлки 

нижньощелепного нерва: 

(Жувальний, крилоподiбний 

латеральний, крилоподiбний 

медiальний та глибокi скроневi 

нерви) 

 

Лобовий нерв вiддає такi гiлки: 

(Надочноямковий i надблоковий 

нерви) 

 

Носовiйковий нерв вiддає такi 

гiлки: 

(Переднiй та заднiй решiтчастi 

нерви, пiдблоковий та довгi 

вiйковi нерви) 

 

Пiдочноямковий нерв пiсля виходу 

з пiдочноямкового каналу вiддає 

такi гiлки: 

(Нерви нижньої повiки, зовнiшнi 

носовi та верхнi губнi нерви) 

 

Виличний нерв вiддає такi гiлки: 

(Вилично-лицевий та вилично-

скроневий нерви) 

 

Нерви нижньої повiки, зовнiшнi 

носовi та верхнi губнi нерви 

одержали назву: 

(Мала «гусяча лапка») 

 

Гiлки малої «гусячої лапки» 

iннервують: 

(Шкiру обличчя мiж очною та 

ротовою щiлинами) 

 

Якi нерви iннервують шкiру лоба, 

кореня носа та верхньої повiки? 

(Надочноямковий та надблоковий 

нерви) 

 

Слизову оболонку комiрок 

решiтчастої кiстки i передньої 

частини порожнини носа 

iннервують: 

(Переднiй та заднiй решiтчастi 

нерви) 

 

Яку гiлку приймає слізний нерв 

перед входом у слізну залозу? 

(Сполучну гiлку вiд виличного 

нерва, у складi якої проходять 

парасимпатичні (секреторнi) 

волокна) 
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Вiд якого вузла отримує 

парасимпатичну (секреторну) 

iннервацiю слізна залоза? 

(Крилопiднебiнного) 

 

Вiд якого вузла отримує 

парасимпатичну (секреторну) 

iннервацiю привушна слинна 

залоза? 

(Вушного) 

 

Вiд якого вузла отримують 

парасимпатичну (секреторну) 

iннервацiю малi слиннi залози 

порожнини рота? 

(Крилопіднебінного) 

 

Вiд якого вузла отримують 

парасимпатичну (секреторну) 

iннервацiю слизовi залози 

порожнини носа? 

(Крилопiднебiнного) 

 

Якi гiлки вiдходять вiд 

пiдочноямкового нерва до входу i 

в пiдочноямковий канал? 

(Заднi верхнi комiрковi гiлки, 

верхнi переднi та середнi 

комiрковi гiлки) 

 

Зуби та ясна верхньої щелепи 

iннервують: 

(Верхнє зубне сплетення, утворене 

заднiми верхнiми комiрковими, 

верхнiми переднiми та середнiми 

комiрковими гiлками вiд 

пiдочноямкового нерва) 

 

Зуби та ясна нижньої щелепи 

iннервують: 

(Нижнє зубне сплетення вiд 

нижнього комiркового нерва) 

Мала «гусяча лапка» утворена 

гiлками: 

(Пiдочноямкового нерва) 

 

Шкiру нижньої повiки, щоки, носа 

i верхньої губи iннервує: 

(Мала «гусяча лапка») 

 

Язиковий нерв iннервує: 

(Переднi двi третини язика 

(загальна чутливiсть), слизову 

оболонку дна ротової порожнини 

i нижнiх ясен) 

 

Яку гiлку приймає язиковий нерв 

перед входом в язик? 

(Барабанну струну вiд VII пари 

черепних нервiв, у складi якої 

проходять смаковi волокна до 

переднiх двох третин язика) 

 

Шкiру задньої скроневої дiлянки, 

вушної раковини i зовнiшнього 

слухового ходу, барабанну 

перетинку iннервує: 

(Вушно-скроневий нерв) 

 

Руховi гiлки нижньощелепного 

нерва iннервують: 

(Жувальну групу м`язiв, м`яз-

натягувач пiднебiнної завiски та 

м`яз-натягувач барабанної 

перетинки) 

 

Руховi гiлки вiд нижнього 

комiркового нерва iннервують: 

(Переднє черевце двочеревцевого 

м`яза та щелепно-пiд`язиковий 

м`яз) 
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Якi гiлки вiдходять вiд нижнього 

комiркового нерва до входу в 

нижньощелепний канал? 

(Щелепно-пiд`язиковий нерв) 

 

Якi гiлки вiдходять вiд нижнього 

комiркового нерва пiсля виходу з 

нижньощелепного каналу? 

(Пiдборiдний нерв) 

 

VII пара черепних нервiв має 

назву: 

(Лицевий нерв) 

 

IX пара черепних нервiв має назву: 

(Язикоглотковий нерв) 

 

X пара черепних нервiв має назву: 

(Блукаючий нерв) 

 

XI пара черепних нервiв має назву: 

(Додатковий нерв) 

 

VII пара черепних нервiв має такi 

волокна: 

(Руховi, смаковi та 

парасимпатичнi) 

 

Скiльки ядер має VII пара 

черепних нервiв? 

(3) 

 

Назвiть рухове ядро VII пари 

черепних нервiв та мiсце його 

розміщення: 

(Рухове ядро в покривi мосту) 

 

Назвiть смакове ядро VII пари 

черепних нервiв та мiсце його 

розміщення: 

(Ядро одинокого шляху в 

довгастому мозку) 

Назвiть парасимпатичне ядро VII 

пари черепних нервiв та мiсце 

його розміщення: 

(Верхнє слиновидiльне ядро в 

покривi мосту) 

 

Язикоглотковий нерв має такi 

волокна: 

(Руховi, чутливi, смаковi та 

парасимпатичнi) 

 

Блукаючий нерв має такi волокна: 

(Руховi, чутливi, смаковi та 

парасимпатичнi) 

 

Додатковий нерв має такi волокна: 

(Руховi) 

 

Назвiть рухове ядро язико-

глоткового нерва та мiсце його 

розміщення: 

(Подвiйне ядро в довгастому 

мозку) 

 

Назвiть чутливе ядро язико-

глоткового нерва та мiсце його 

розміщення: 

(Ядро одинокого шляху в 

довгастому мозку) 

 

Назвiть парасимпатичне ядро 

язико-глоткового нерва та мiсце 

його розміщення: 

(Нижнє слиновидiльне ядро в 

довгастому мозку) 

 

Назвiть рухове ядро блукаючого 

нерва та мiсце його розміщення: 

(Подвiйне ядро в довгастому 

мозку) 
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Назвiть чутливе ядро блукаючого 

нерва та мiсце його розміщення: 

(Ядро одинокого шляху в 

довгастому мозку) 

 

Назвiть парасимпатичне ядро X 

пари черепних нервiв та мiсце 

його розміщення: 

(Дорсальне ядро в трикутнику 

блукаючого нерва довгастого 

мозку) 

 

Скiльки ядер має додатковий 

нерв? 

(2) 

 

Назвiть ядра додаткового нерва та 

мiсце їх розміщення: 

(Подвiйне ядро в довгастому 

мозку та додаткове ядро в 

переднiх рогах спинного мозку 

вiд СI до СVI) 

 

Якi корiнцi має додатковий нерв? 

(Черепнi та спинномозковi) 

 

Спинномозковi корiнцi 

додаткового нерва утворенi: 

(Аксонами спинномозкового ядра) 

 

Спинномозковi корiнцi 

додаткового нерва виходять: 

(Мiж переднiми та заднiми 

корiнцями спинного мозку на 

рiвнi С I – С VI) 

 

Спинномозковi корiнцi 

додаткового нерва: 

(Заходять у порожнину черепа 

через великий отвiр i з`єднуються 

з черепними корiнцями) 

 

Черепнi корiнцi додаткового нерва 

утворенi: 

(Аксонами подвiйного ядра) 

 

Черепнi корiнцi додаткового нерва 

з речовини мозку виходять: 

(Із дорсолатеральної борозни 

довгастого мозку) 

 

Стовбур додаткового нерва 

утворений: 

(Злиттям спинномозкових i 

черепних корiнцiв у порожнинi 

черепа) 

 

Додатковий нерв із порожнини 

черепа виходить через: 

(Яремний отвiр) 

 

На якi гiлки подiляється 

додатковий нерв у дiлянцi шиї? 

(Зовнiшню i внутрiшню) 

 

Зовнiшня гiлка додаткового нерва 

iннервує: 

(Трапецiєподiбний та груднино-

ключично-соскоподiбний м`язи) 

 

Внутрiшня гiлка додаткового 

нерва iннервує: 

(В складi верхнього гортанного 

нерва (гiлки вiд блукаючого 

нерва) м`язи гортанi) 

 

Трапецiєподiбний та груднино-

ключично-соскоподiбний м`язи 

iннервує: 

(Зовнiшня гiлка додаткового 

нерва) 

 

Корiнцi блукаючого нерва з 

речовини мозку виходять: 
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(Із дорсолатеральної борозни 

довгастого мозку) 

 

Корiнцi язикоглоткового нерва з 

речовини мозку виходять: 

(Із дорсолатеральної борозни 

довгастого мозку) 

 

Корiнцi лицевого нерва з речовини 

мозку виходять: 

(Мiж оливами довгастого мозку i 

мостом (мостомозочковий кут)) 

 

Назвiть чутливий вузол 

промiжного нерва: 

(Колiнцевий вузол) 

 

Назвiть парасимпатичнi вузли 

промiжного нерва: 

(Крилопiднебiнний, 

пiднижньощелепний та 

пiд`язиковий вузли) 

 

З яких нервiв складається VII пара 

черепних нервiв? 

(Власне лицевого та промiжного 

нервiв) 

 

Яку назву має промiжний нерв? 

(Нерв Врiсберга) 

 

Нерв Врiсберга – це: 

(Промiжний нерв) 

 

Нерв Якобсона – це: 

(Барабанний нерв) 

 

Нерв Вiдiя – це: 

(Нерв крилоподiбного каналу) 

 

Якi волокна має промiжний нерв? 

(Смаковi та парасимпатичнi) 

Якi волокна має власне лицевий 

нерв? 

(Руховi) 

 

Якi ядра належать промiжному 

нерву? 

(Верхнє слиновидiльне та ядро 

одинокого шляху) 

 

Якi ядра належать власне 

лицевому нерву? 

(Рухове ядро) 

 

Колiнцевий вузол промiжного 

нерва розміщений: 

(У дiлянцi колiнця лицевого 

каналу) 

 

Колiнцевий вузол промiжного 

нерва утворений: 

(Чутливими псевдоунiполярними 

клiтинами) 

 

Крилопiднебiнний вузол 

промiжного нерва утворений: 

(Парасимпатичними клiтинами) 

 

Пiднижньощелепний вузол 

промiжного нерва утворений: 

(Парасимпатичними клiтинами) 

 

Пiд`язиковий вузол промiжного 

нерва утворений: 

(Парасимпатичними клiтинами) 

 

Назвiть гiлки промiжного нерва: 

(Великий кам`янистий нерв та 

барабанна струна) 

 

Гiлки вiд промiжного нерва 

вiдгалужуються: 

(В лицевому каналi) 
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Великий кам`янистий нерв – це 

гiлка вiд: 

(Промiжного нерва) 

 

Великий кам`янистий нерв має 

такi волокна: 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi) 

 

Великий кам`янистий нерв 

виходить із черепа через: 

(Розтвiр каналу великого 

кам`янистого нерва i рваний 

отвiр) 

 

Великий кам`янистий нерв 

заходить у крилопiднебiнну ямку 

через: 

(Крилоподiбний канал) 

 

В якому вузлi волокна великого 

кам`янистого нерва закiнчуються 

синапсом? 

(Крилопiднебiнному) 

 

Який нерв заходить в 

крилоподiбний канал разом із 

великим кам`янистим нервом? 

(Глибокий кам`янистий нерв) 

 

Якi волокна має глибокий 

кам`янистий нерв? 

(Постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Яку назву одержали великий та 

глибокий кам`янистi нерви? 

(Нерв крилоподiбного каналу) 

 

Якi волокна має нерв 

крилоподiбного каналу? 

(Постганглiонарнi симпатичнi та 

преганглiонарнi парасимпатичнi) 

 

До якого вузла пiдходить нерв 

крилоподiбного каналу? 

(До крилопiднебiнного) 

 

Яку назву має нерв 

крилоподiбного каналу? 

(Вiдiїв) 

 

Волокна яких нервiв проходять 

транзитно через крило-

пiднебiнний вузол? 

(Глибокого кам`янистого нерва та 

вузловi гiлки вiд 

верхньощелепного нерва) 

 

Волокна якого нерва закiнчуються 

синапсом у крилопiднебiнному 

вузлi? 

(Великого кам`янистого нерва) 

 

За ходом якого нерва 

топографiчно розміщений 

крилопiднебiнний вузол? 

(Верхньощелепного нерва) 

 

Вiд крилопiднебiнного вузла 

голови за складом волокон 

вiдходять такi гiлки: 

(Чутливi – вiд верхньощелепного 

нерва, постганглiонарнi 

парасимпатичнi – вiд великого 

кам`янистого нерва та 

постганглiонарнi симпатичнi – 

вiд глибокого кам`янистого 

нерва) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд крилопiднебiнного 

вузла голови iннервують: 

(Слізну залозу, слизовi залози 

порожнини носа та малi слиннi 

залози порожнини рота) 
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Назвiть гiлки вiд крило-
пiднебiнного вузла голови: 

(Заднi носовi гiлки, великий та 
малi пiднебiннi нерви, сполучна 
гiлка з виличним нервом) 

 
Що утворюють центральнi 
вiдростки колiнцевого вузла 
барабанної струни? 

(Чутливий корiнець, що пiдходить 
до ядра одинокого шляху) 

 
Що утворюють периферичнi 
вiдростки колiнцевого вузла 
барабанної струни? 

(Смаковi волокна барабанної 
струни, що йдуть на периферiю) 

 
Барабанна струна – це гiлка вiд: 

(Промiжного нерва) 

 

Барабанна струна має такi 

волокна: 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi 

та смаковi) 

 

Барабанна струна виходить з 

черепа через: 

(Каналець барабанної струни) 

 

До якого нерва приєднується 

барабанна струна пiсля виходу з 

барабанної порожнини через 

кам`янисто-барабанну щiлину? 

(До язикового нерва) 
 
Смаковi волокна барабанної 
струни у складi язикового нерва 
iннервують: 

(Смакову чутливiсть переднiх 2/3 
язика) 

 

Смакову чутливiсть вiд переднiх 
2/3 язика сприймає такий нерв: 

(Барабанна струна) 
 
В яких вузлах преганглiонарнi 
парасимпатичнi волокна 
барабанної струни закiнчуються 
синапсом? 

(Пiднижньощелепному та 
пiд`язиковому) 

 
Волокна яких нервiв проходять 
транзитно через 
пiднижньощелепний вузол? 

(Вузловi гiлки вiд язикового нерва 
та вiд зовнiшнього сонного 
сплетення) 

 
Волокна якого нерва закiнчуються 
синапсом у пiднижньощелепному 
вузлi? 

(Барабанної струни) 
 
Волокна яких нервiв проходять 

транзитно через пiд`язиковий 

вузол? 

(Вузловi гiлки вiд язикового нерва 

та зовнiшнього сонного 

сплетення) 

 

Волокна якого нерва закiнчуються 

синапсом у пiд`язиковому вузлi? 

(Барабанної струни) 

 

За ходом якого нерва 

топографiчно розміщений 

пiднижньощелепний вузол? 

(Язикового) 

 

За ходом якого нерва 

топографiчно розміщений 

пiд`язиковий вузол? 

(Язикового) 
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Вiд пiднижньощелепного вузла 

голови за складом волокон 

вiдходять такi гiлки: 

(Чутливi – вiд язикового нерва, 

постганглiонарнi парасимпатичнi 

– вiд барабанної струни та 

постганглiонарнi симпатичнi – 

вiд зовнiшнього сонного 

сплетення) 

 

Вiд пiд`язикового вузла голови за 

складом волокон вiдходять такi 

гiлки: 

(Чутливi – вiд язикового нерва, 

постганглiонарнi парасимпатичнi 

– вiд барабанної струни та 

постганглiонарнi симпатичнi – 

вiд зовнiшнього сонного 

сплетення) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд пiднижньощелепного 

вузла голови iннервують: 

(Пiднижньощелепну слинну 

залозу) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд пiд`язикового вузла 

голови iннервують: 

(Пiд`язикову слинну залозу) 

 

Якi гiлки вiдходять вiд власне 

лицевого нерва у лицевому 

каналi? 

(Стремiнцевий нерв) 

 

Стремiнцевий нерв має такi 

волокна: 

(Руховi) 

 

 

 

Стремiнцевий нерв iннервує: 

(Стремiнцевий м`яз середнього 

вуха) 

 

Стремiнцевий нерв – це гiлка вiд: 

(Власне лицевого нерва) 

 

Якi м`язи iннервують гiлки власне 

лицевого нерва пiсля виходу з 

лицевого каналу? 

(Заднє черевце двочеревцевого 

м`яза, потиличне черевце 

надчерепного м`яза, вушнi та 

шилопiд`язиковий м`язи) 

 

Через який отвiр власне лицевий 

нерв виходить із лицевого 

каналу? 

(Через шилососкоподiбний отвiр) 

 

Якi гiлки вiдходять вiд власне 

лицевого нерва пiсля виходу з 

лицевого каналу в товщi 

привушної слинної залози? 

(Скроневi, виличнi, щiчнi, крайова 

нижньощелепна та шийна гiлки) 

 

Яку назву одержали гiлки власне 

лицевого нерва у товщi 

привушної слинної залози? 

(Велика «гусяча лапка») 

 

Якi гiлки входять до складу 

великої «гусячої лапки»? 

(Скроневi, виличнi, щiчнi, крайова 

нижньощелепна та шийна гiлки) 

 

Гiлки великої «гусячої лапки» 

мають такi волокна: 

(Руховi) 
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Гiлки великої «гусячої лапки» 

iннервують: 

(Мiмiчнi м`язи) 

 

Мiмiчнi м`язи отримують 

iннервацiю вiд: 

(Великої «гусячої лапки») 

 

Жувальнi м`язи отримують 

iннервацiю вiд: 

(Гiлок нижньощелепного нерва) 

 

Яку назву має барабанний нерв? 

(Якобсонiв) 

 

Язикоглотковий нерв виходить із 

черепа через: 

(Яремний отвiр) 

 

Блукаючий нерв виходить із 

черепа через: 

(Яремний отвiр) 

 

Назвiть чутливi вузли язико-

глоткового нерва: 

(Верхнiй та нижнiй) 

 

Назвiть парасимпатичнi вузли 

язикоглоткового нерва: 

(Вушний) 

 

Назвiть парасимпатичнi вузли 

блукаючого нерва: 

(Інтрамуральнi) 

 

Назвiть чутливi вузли блукаючого 

нерва: 

(Верхнiй та нижнiй) 

 

Де розміщені чутливi вузли язико-

глоткового нерва? 

(У дiлянцi яремного отвору та пiд 

ним) 

 

Де розміщені чутливi вузли 

блукаючого нерва? 

(В дiлянцi яремного отвору та пiд 

ним) 

 

Верхнiй та нижнiй вузли язико-

глоткового нерва утворенi: 

(Чутливими псевдоунiполярними 

клiтинами) 

 

Верхнiй та нижнiй вузли 

блукаючого нерва утворенi: 

(Чутливими псевдоунiполярними 

клiтинами) 

 

Що утворюють центральнi 

вiдростки верхнього та нижнього 

вузлiв язико-глоткового нерва? 

(Чутливий корiнець, що пiдходить 

до ядра одинокого шляху) 

 

Що утворюють центральнi 

вiдростки верхнього та нижнього 

вузлiв блукаючого нерва? 

(Чутливий корiнець, що пiдходить 

до ядра одинокого шляху) 

 

Що утворюють периферичнi 

вiдростки верхнього та нижнього 

вузлiв блукаючого нерва? 

(Чутливi волокна блукаючого 

нерва, що йдуть на периферiю) 

 

Що утворюють периферичнi 

вiдростки верхнього та нижнього 

вузлiв язико-глоткового нерва? 

(Чутливi волокна язико-глоткового 

нерва, що йдуть на периферiю) 
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Вушний вузол язикоглоткового 

нерва утворений: 

(Парасимпатичними клiтинами) 

 

Вушний вузол голови розміщений: 

(Пiд овальним отвором основи 

черепа) 

 

В якому вузлi волокна малого 

кам`янистого нерва закiнчуються 

синапсом? 

(Вушному) 

 

Волокна яких нервiв проходять 

транзитно через вушний вузол? 

(Сполучна гiлка вiд 

нижньощелепного нерва та вiд 

зовнiшнього сонного сплетення) 

 

За ходом якого нерва 

топографiчно розміщений 

вушний вузол? 

(Нижньощелепного нерва) 

 

Вiд вушного вузла голови за 

складом волокон вiдходять такi 

гiлки: 

(Чутливi – вiд нижньощелепного 

нерва, постганглiонарнi 

парасимпатичнi – вiд малого 

кам`янистого нерва та 

постганглiонарнi симпатичнi – 

вiд зовнiшнього сонного 

сплетення) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд вушного вузла голови 

iннервують: 

(Привушну слинну залозу) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд вушного вузла голови 

проходять у складi: 

(Вушно-скроневого нерва) 

 

Барабанний нерв – це гiлка вiд: 

(Язикоглоткового нерва) 

 

Барабанний нерв має такi волокна: 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi 

та чутливi) 

 

Барабанний нерв виходить із 

черепа через: 

(Барабанний каналець) 

 

Чутливi волокна барабанного 

нерва iннервують: 

(Слизову оболонку барабанної 

порожнини, комiрок 

соскоподiбного вiдростка i 

слухової труби) 

 

Із барабанної порожнини 

барабанний нерв виходить пiд 

назвою: 

(Малий кам`янистий нерв) 

 

Із барабанної порожнини 

барабанний нерв виходить через: 

(Розтвiр каналу малого 

кам`янистого нерва) 

 

Малий кам`янистий нерв – це гiлка 

вiд: 

(Барабанного нерва) 

 

Малий кам`янистий нерв має такi 

волокна: 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi) 
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Малий кам`янистий нерв виходить 

із черепа через: 

(Рваний отвiр) 

 

Язиковi гiлки вiд язико-глоткового 

нерва мають такi волокна: 

(Загальної чутливостi та смаковi) 

 

Язиковi гiлки вiд язико-глоткового 

нерва iннервують: 

(Смакову та загальну чутливiсть 

задньої 1/3 язика) 

 

Смакову чутливiсть вiд задньої 1/3 

язика сприймає такий нерв: 

(Язиковi гiлки вiд язико-

глоткового нерва) 

 

Назвiть гiлки язикоглоткового 

нерва: 

(Барабанний нерв, язиковi, 

глотковi та мигдаликовi гiлки, 

гiлка шилоглоткового м`яза та 

гiлка сонної пазухи) 

 

Глотковi гiлки язикоглоткового 

нерва iннервують: 

(У складi глоткового сплетення 

забезпечують чутливу iннервацiю 

слизової оболонки глотки) 

 

Гiлка сонної пазухи язико-

глоткового нерва iннервує: 

(Сонну пазуху i сонний клубочок у 

дiлянцi бiфуркацiї загальної 

сонної артерiї, регулюючи 

кров`яний тиск i частоту 

серцевих скорочень) 

 

Якi частини має блукаючий нерв? 

(Головну, шийну, грудну та 

черевну) 

Назвiть гiлки головного вiддiлу 

блукаючого нерва: 

(Оболонна i вушна гiлки) 

 

Через який каналець проходить 

вушна гiлка блукаючого нерва? 

(Соскоподiбний) 

 

Вушна гiлка блукаючого нерва 

iннервує: 

(Шкiру вушної раковини та 

задньої стiнки зовнiшнього 

слухового ходу) 

 

Назвiть гiлки шийного вiддiлу 

блукаючого нерва: 

(Глоткова гiлка, верхнiй гортанний 

та поворотний гортанний нерви, 

верхнi та нижнi шийнi серцевi 

гiлки) 

 

Глоткова гiлка блукаючого нерва 

iннервує: 

(У складi глоткового сплетення 

слизову оболонку глотки, м`язи 

глотки (крiм шилоглоткового 

м`яза) i м`язи м`якого пiднебiння 

(крім м`яза-натягувача 

пiднебiнної завiски)) 

 

Який черепний нерв iннервує 

шилоглотковий м`яз? 

(Гiлка вiд IX пари) 

 

Який черепний нерв iннервує м`яз-

натягувач пiднебiнної завiски? 

(Гiлка вiд V пари) 

 

Зовнiшня гiлка верхнього 

гортанного нерва iннервує: 

(Перснещитоподiбний м`яз 

гортанi) 
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Внутрiшня гiлка верхнього 

гортанного нерва iннервує: 

(Слизову оболонку надгортанника 

i гортанi вище від голосової 

щiлини, корінь язика) 

 

Зовнiшня гiлка вiд верхнього 

гортанного нерва має такi 

волокна: 

(Руховi) 

 

Внутрiшня гiлка вiд верхнього 

гортанного нерва має такi 

волокна: 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi, 

загальної чутливостi та смаковi) 

 

Поворотний гортанний нерв має 

такi волокна: 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi, 

загальної чутливостi та руховi) 

 

Поворотний гортанний нерв 

iннервує: 

(Слизову оболонку гортанi нижче 

від голосової щiлини, м`язи 

гортані, крiм персне-

щитоподiбного, щитоподiбну 

залозу, трахею та стравохiд) 

 

Верхнi та нижнi шийнi серцевi 

гiлки мають такi волокна: 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi 

та чутливi) 

 

Який нерв iннервує щитоподiбну 

залозу? 

(Поворотний гортанний нерв) 

 

Назвiть гiлки грудного вiддiлу 

блукаючого нерва: 

(Трахейнi та бронховi гiлки, груднi 

серцевi та стравохiднi гiлки 

(сплетення)) 

 

Якi волокна мiстять гiлки грудної 

частини блукаючого нерва? 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi 

та чутливi) 

 

Якi волокна мiстять гiлки черевної 

частини блукаючого нерва? 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi 

та чутливi) 

 

У груднiй порожнинi блукаючi 

нерви розміщені: 

(В задньому середостiннi на стiнцi 

стравоходу) 

 

Блукаючi нерви у черевну 

порожнину потрапляють через: 

(Стравохiдний отвiр дiафрагми) 

 

Назвiть гiлки черевного вiддiлу 

блукаючого нерва: 

(Переднi та заднi шлунковi гiлки, 

печiнковi, нирковi та черевнi 

гiлки) 

 

XII пара черепних нервiв має 

назву: 

(Пiд`язиковий нерв) 

 

XII пара черепних нервiв має такi 

волокна: 

(Руховi) 

 

Скiльки ядер має XII пара 

черепних нервiв? 

(1) 
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Назвiть ядро XII пари черепних 

нервiв та мiсце його розміщення: 

(Рухове ядро в пiд`язиковому 

трикутнику довгастого мозку) 

 

Корiнцi пiд`язикового нерва з 

речовини мозку виходять: 

(Із вентролатеральної борозни 

довгастого мозку) 

 

XII пара черепних нервiв виходить 

із черепа через: 

(Канал пiд`язикового нерва) 

 

Язиковi гiлки вiд пiд`язикового 

нерва iннервують: 

(М`язи язика) 

 

Вiд пiд`язикового нерва вiдходить: 

(Низхiдна гiлка) 

 

Низхiдна гiлка пiд`язикового нерва 

мiстить: 

(Руховi волокна вiд I 

спинномозкового нерва) 

 

Низхiдна гiлка пiд`язикового нерва 

з`єднується: 

(З висхiдною (нижньою) гiлкою 

вiд шийного сплетення СII–СIII) 

 

Шийна петля утворена: 

(З`єднанням низхiдної (верхньої) 

гiлки пiд`язикового нерва з 

висхiдною (нижньою) гiлкою вiд 

шийного сплетення) 

 

Шийна петля має такi волокна: 

(Руховi) 

 

Шийна петля iннервує: 

(Пiдпiд`язиковi м`язи) 

Пiдпiд`язиковi м`язи iннервують: 

(Гiлки шийної петлi) 

 

Шийна петля розміщена: 

(Спереду вiд загальної сонної 

артерiї та внутрiшньої яремної 

вени) 

 

Скiльки всього є пар 

спинномозкових нервiв? 

(31) 

 

Який за складом волокон є 

спинномозковий нерв? 

(Змiшаний) 

 

Як утворюється спинномозковий 

нерв? 

(Злиттям у дiлянцi мiжхребцевого 

отвору переднього корiнця з 

периферичними вiдростками 

псевдоунiполярних нейронiв 

спинномозкових вузлiв) 

 

Чим утворенi переднi корiнцi 

спинномозкових нервiв? 

(Аксонами рухових нейронiв 

переднiх стовпiв) 

 

Чим утворенi заднi корiнцi 

спинномозкових нервiв? 

(Центральними вiдростками 

чутливих псевдоунiполярних 

нейронiв спинномозкових вузлiв) 

 

Де розміщені спинномозковi 

вузли? 

(У мiжхребцевих отворах) 

 

Чим утворенi спинномозковi 

вузли? 
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(Чутливими псевдоунiполярними 

нейронами) 

 

Якi вiдростки мають чутливi 

псевдоунiполярнi нейрони 

спинномозкових вузлiв? 

(Центральнi та периферичнi) 

 

Що утворюють центральнi 

відростки чутливих 

псевдоунiполярних нейронiв 

спинномозкових вузлiв? 

(Заднi корiнцi спинномозкових 

нервiв) 

 

Що утворюють периферичнi 

відростки чутливих 

псевдоунiполярних нейронiв 

спинномозкових вузлiв? 

(Чутливе волокно 

спинномозкового нерва, що 

закiнчується рецептором) 

 

У складi переднiх корiнцiв 

спинномозкових нервiв на рiвнi 

СVIII–LII виходять: 

(Аксони моторних клiтин переднiх 

рогiв та аксони симпатичних 

нейронiв бiчних рогiв спинного 

мозку) 

 

Бiлi сполучнi гiлки утворенi: 

(Аксонами симпатичних нейронiв 

бiчних рогiв спинного мозку 

СVIII–LII) 

 

Сiрi сполучнi гiлки утворенi: 

(Постганглiонарними 

симпатичними волокнами вiд 

вузлiв симпатичного стовбура) 

 

 

Бiлi сполучнi гiлки мають волокна: 

(Преганглiонарнi симпатичнi) 

 

Сiрi сполучнi гiлки мають 

волокна: 

(Постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Бiлi сполучнi гiлки: 

(З`єднують спинномозковi нерви з 

вузлами симпатичного стовбура 

на рiвнi СVIII–LII) 

 

Сiрi сполучнi гiлки: 

(Йдуть вiд вузлiв симпатичного 

стовбура до кожного 

спинномозкового нерва) 

 

Кожен спинномозковий нерв 

подiляється на: 

(Передню, задню та оболонну 

гiлки) 

 

Спинномозковий нерв СVIII–LII 

подiляється на: 

(Передню, задню, оболонкову та 

бiлу сполучну гiлки) 

 

Переднi гiлки спинномозкових 

нервiв: 

(Змiшанi, утворюють сплетення 

(окрiм грудних)) 

 

Заднi гiлки спинномозкових 

нервiв: 

(Змiшанi, сегментарно розміщені i 

сплетень не утворюють) 

 

Оболонковi гiлки спинномозкових 

нервiв: 

(Чутливi, йдуть у хребтовий канал 

та iннервують оболони спинного 

мозку) 



268 

 

 
 

Переднi гiлки яких 

спинномозкових нервiв не 

утворюють сплетень? 

(Грудних) 

 

Задня гiлка I спинномозкового 

нерва за складом волокон: 

(Рухова) 

 

Задня гiлка I спинномозкового 

нерва має назву: 

(Пiдпотиличний нерв) 

 

Пiдпотиличний нерв – це: 

(Задня гiлка I спинномозкового 

нерва) 

 

Пiдпотиличний нерв iннервує: 

(Пiдпотиличнi м`язи та 

напiвостистий м`яз голови) 

 

Задня гiлка II спинномозкового 

нерва за складом волокон: 

(Змiшана) 

 

Задня гiлка II спинномозкового 

нерва має назву: 

(Великий потиличний нерв) 

 

Великий потиличний нерв – це: 

(Задня гiлка II спинномозкового 

нерва) 

 

Великий потиличний нерв 

iннервує: 

(Шкiру потиличної дiлянки, 

ремiннi м`язи голови та шиї, 

напiвостистий м`яз голови та 

найдовший м`яз голови) 

 

 

 

Верхнi нерви сiдниць – це: 

(Заднi гiлкi поперекових i 

крижових нервiв) 

 

Верхнi нерви сiдниць за складом 

волокон: 

(Чутливi) 

 

Верхнi нерви сiдниць iннервують: 

(Шкiру сiдничної дiлянки) 

 

Шийне сплетення утворене: 

(Переднiми гiлками СI–СIV) 

 

Шийне сплетення розміщене: 

(Попереду поперечних вiдросткiв 

шийних хребцiв на глибоких 

м`язах шиї) 

 

Назвiть чутливi гiлки шийного 

сплетення: 

(Малий потиличний, великий 

вушний, шийний поперечний та 

надключичнi нерви) 

 

Назвiть змiшанi гiлки шийного 

сплетення: 

(Дiафрагмовий нерв) 

 

Малий потиличний нерв за 

складом волокон: 

(Чутливий) 

 

Малий потиличний нерв – це: 

(Гiлка шийного сплетення) 

 

Малий потиличний нерв iннервує: 

(Шкiру потиличної дiлянки) 

 

Великий вушний нерв за складом 

волокон: 

(Чутливий) 
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Великий вушний нерв – це: 

(Гiлка шийного сплетення) 

 

Великий вушний нерв iннервує: 

(Шкiру вушної раковини та 

зовнiшнього слухового ходу) 

 

Шийний поперечний нерв за 

складом волокон: 

(Чутливий) 

 

Шийний поперечний нерв – це: 

(Гiлка шийного сплетення) 

 

Шийний поперечний нерв 

iннервує: 

(Шкiру передньобiчної дiлянки 

шиї) 

 

Надключичнi нерви за складом 

волокон: 

(Чутливі) 

 

Надключичнi нерви – це: 

(Гiлки шийного сплетення) 

 

Надключичнi нерви iннервують: 

(Шкiру латерального трикутника 

шиї, шкiру грудей та плеча над 

дельтоподiбним м`язом) 

 

М`язовi гiлки шийного сплетення 

iннервують: 

(Довгий м`яз голови та шиї, 

переднiй i бiчний прямi м`язи 

голови й драбинчастi м`язи) 

 

Дiафрагмовий нерв за складом 

волокон: 

(Змiшаний) 

 

 

Дiафрагмовий нерв – це: 

(Гiлка шийного сплетення) 

 

Руховi волокна дiафрагмового 

нерва iннервують: 

(Дiафрагму) 

 

Чутливi волокна дiафрагмового 

нерва iннервують: 

(Плевру, осердя та парiєтальну 

очеревину, що покриває 

дiафрагму) 

 

Чутливi волокна правого 

дiафрагмового нерва iннервують: 

(Плевру, осердя та парiєтальну 

очеревину, що покриває 

дiафрагму, вiсцеральну 

очеревину й фiброзну капсулу 

печiнки) 

 

Дiафрагмовi нерви у дiлянцi шиї 

розміщені: 

(На передньому драбинчастому 

м`язi) 

 

Дiафрагмовi нерви у груднiй 

порожнинi розміщені: 

(В середньому середостiннi мiж 

перикардом i плеврою) 

 

Правий дiафрагмовий нерв у 

грудну порожнину проходить: 

(Мiж пiдключичною артерiєю та 

веною) 

 

Лiвий дiафрагмовий нерв у грудну 

порожнину проходить: 

(Позаду вiд пiдключичної вени та 

спереду вiд дуги аорти) 
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Груднино-ключично-

соскоподiбний м`яз iннервують: 

(Гiлки додаткового нерва) 

 

Пiдшкiрний м`яз шиї iннервують: 

(Шийна гiлка вiд лицевого нерва) 

 

Драбинчастi м`язи шиї 

iннервують: 

(Гiлки шийного сплетення) 

 

Довгi м`язи голови та шиї 

iннервують: 

(Гiлки шийного сплетення) 

 

Переднiй i бiчний прямi м`язи 

голови iннервують: 

(Гiлки шийного сплетення) 

 

Шкiру шиї iннервують: 

(Шийний поперечний та 

надключичнi нерви) 

 

Заднє черевце двочеревцевого 

м`яза iннервують: 

(Гiлка вiд лицевого нерва) 

 

Шилопiд`язиковий м`яз 

iннервують: 

(Гiлка вiд лицевого нерва) 

 

Щелепно-пiд`язиковий м`яз 

iннервують: 

(Гiлка вiд нижнього коміркового 

нерва) 

 

Переднє черевце двочеревцевого 

м`яза iннервують: 

(Гiлка вiд нижнього коміркового 

нерва) 

 

Пiдборiдно-пiд`язиковий м`яз 

iннервують: 

(Гiлки пiд`язикового нерва) 

 

Глибокi м`язи спини iннервують: 

(Заднi гiлки спинномозкових 

нервiв) 

 

Руховi волокна заднiх гiлок 

спинномозкових нервiв 

iннервують: 

(М`яз-випрямляч хребта, 

поперечноостистий м`яз, 

мiжостистий та мiжпоперечнi 

м`язи) 

 

Чутливi волокна заднiх гiлок 

спинномозкових нервiв 

iннервують: 

(Шкiру потилицi, спини та 

сiдничної дiлянки) 

 

Плечове сплетення утворене: 

(Переднiми гiлками СV–СVIII  i 

частиною передньої гiлки TI) 

 

Якi частини має плечове 

сплетення? 

(Надключичну та пiдключичну) 

 

Де розміщена надключична 

частина плечового сплетення? 

(На шиї в мiждрабинчастому 

просторi) 

 

Де розміщена пiдключична 

частина плечового сплетення? 

(В пахвовiй порожнинi) 

 

Мiж якими м'язами розміщені 

стовбури плечового сплетення? 
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(Мiж переднiм та середнiм 

драбинчастими м'язами) 

 

Чим представлена надключична 

частина плечового сплетення? 

(Трьома стовбурами – верхнiм, 

середнiм та нижнiм) 

 

Чим представлена пiдключична 

частина плечового сплетення? 

(Трьома пучками – латеральним, 

медiальним та заднiм) 

 

Яку судину оточують пучки 

плечового сплетення? 

(Пахвову артерiю) 

 

Назвiть гiлки надключичної 

частини плечового сплетення: 

(Дорсальний нерв лопатки, довгий 

грудний, надлопатковий, 

пiдключичний, пiдлопатковий, 

латеральний та медiальний груднi 

нерви, грудоспинний та пахвовий 

нерви) 

 

Назвiть гiлки пiдключичної 

частини плечового сплетення: 

(М'язово-шкiрний нерв, 

присереднiй шкiрний нерв плеча, 

присереднiй шкiрний нерв 

передплiччя, серединний, 

лiктьовий та променевий нерви) 

 

Назвiть гiлки вiд заднього пучка 

пiдключичної частини плечового 

сплетення: 

(Пахвовий та променевий нерви) 

 

Назвiть гiлки вiд латерального 

пучка пiдключичної частини 

плечового сплетення: 

(М'язово-шкiрний нерв та 

латеральний корiнець 

серединного нерва) 

 

Назвiть гiлки вiд медiального 

пучка пiдключичної частини 

плечового сплетення: 

(Присереднiй шкiрний нерв плеча, 

присереднiй шкiрний нерв 

передплiччя та лiктьовий нерв i 

медiальний корiнець серединного 

нерва) 

 

Дорсальний нерв лопатки – це: 

(Гiлка надключичної частини 

плечового сплетення) 

 

Дорсальний нерв лопатки 

iннервує: 

(М'яз-пiдiймач лопатки та великий 

i малий ромбоподiбнi м'язи) 

 

М'яз-пiдiймач лопатки та великий i 

малий ромбоподiбнi м'язи 

iннервує: 

(Дорсальний нерв лопатки) 

 

Довгий грудний нерв – це: 

(Гiлка надключичної частини 

плечового сплетення) 

 

Довгий грудний нерв iннервує: 

(Переднiй зубчастий м'яз) 

 

Переднiй зубчастий м'яз iннервує: 

(Довгий грудний нерв) 

 

Надлопатковий нерв – це: 

(Гiлка надключичної частини 

плечового сплетення) 
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Надлопатковий нерв iннервує: 

(Надостистий i пiдостистий м'язи 

та капсулу плечового суглоба) 

 

Надостистий i пiдостистий м'язи та 

капсулу плечового суглоба 

iннервує: 

(Надлопатковий нерв) 

 

Пiдлопатковий нерв – це: 

(Гiлка надключичної частини 

плечового сплетення) 

 

Пiдлопатковий нерв iннервує: 

(Пiдлопатковий та великий 

круглий м'язи) 

 

Пiдлопатковий та великий круглий 

м'язи iннервує: 

(Пiдлопатковий нерв) 

 

Пiдключичний нерв – це: 

(Гiлка надключичної частини 

плечового сплетення) 

 

Пiдключичний нерв iннервує: 

(Пiдключичний м'яз) 

 

Пiдключичний м'яз iннервує: 

(Пiдключичний нерв) 

 

Медiальний та латеральний груднi 

нерви – це: 

(Гiлки надключичної частини 

плечового сплетення) 

 

Медiальний та латеральний груднi 

нерви iннервують: 

(Великий та малий груднi м'язи) 

 

Великий та малий груднi м'язи 

iннервують: 

(Медiальний та латеральний 

груднi нерви) 

 

Грудоспинний нерв – це: 

(Гiлка надключичної частини 

плечового сплетення) 

 

Грудоспинний нерв iннервує: 

(Найширший м'яз спини) 

 

Найширший м'яз спини iннервує: 

(Грудоспинний нерв) 

 

Пахвовий нерв – це: 

(Гiлка заднього пучка 

пiдключичної частини плечового 

сплетення) 

 

Пахвовий нерв iннервує: 

(Дельтоподiбний i малий круглий 

м'язи, капсулу плечового суглоба 

та шкiру верхнього вiддiлу 

задньобiчної поверхнi плеча) 

 

Дельтоподiбний i малий круглий 

м'язи, капсулу плечового суглоба 

та шкiру верхнього вiддiлу 

задньобiчної поверхнi плеча 

iннервує: 

(Пахвовий нерв) 

 

Пахвовий нерв проникає з 

пахвової порожнини на задню 

поверхню плеча через: 

(Чотиристороннiй отвiр) 

 

Який нерв із пахвової порожнини 

на задню поверхню плеча 

проникає через чотиристороннiй 

отвiр? 

(Пахвовий нерв) 
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М'язово-шкiрний нерв – це: 

(Гiлка латерального пучка 

пiдключичної частини плечового 

сплетення) 

 

М'язово-шкiрний нерв пронизує: 

(Дзьобоплечовий м'яз) 

 

М'язово-шкiрний нерв на плечi 

iннервує: 

(Дзьобоплечовий, двоголовий та 

плечовий м'язи) 

 

М'язово-шкiрний нерв вiддає таку 

гiлку: 

(Бiчному шкiрному нерву 

передплiччя) 

 

Бiчний шкiрний нерв передплiччя 

є гiлкою: 

(М'язово-шкiрного нерва) 

 

Бiчний шкiрний нерв передплiччя 

iннервує: 

(Шкiру передньобiчної дiлянки 

передплiччя) 

 

Дзьобоплечовий, двоголовий та 

плечовий м'язи iннервує: 

(М'язово-шкiрний нерв) 

 

Триголовий та лiктьовий м'язи 

iннервує: 

(Променевий нерв) 

 

Медiальний шкiрний нерв 

передплiччя є гiлкою: 

(Присереднього пучка 

пiдключичної частини плечового 

сплетення) 

 

Медiальний шкiрний нерв плеча є 

гiлкою: 

(Присереднього пучка пiдключич-

ної частини плечового сплетення) 

 

Серединний нерв починається: 

(Двома корiнцями з присереднього 

та бiчного пучкiв пiдключичної 

частини плечового сплетення) 

 

На плечi серединний нерв лежить: 

(В медiальнiй двоголовiй борознi) 

 

На плечi серединний нерв 

iннервує: 

(Проходить транзитно) 

 

На передплiччi серединний нерв: 

(Пронизує круглий м'яз-привертач 

та лягає в серединну борозну 

передплiччя) 

 

На передплiччi серединний нерв 

iннервує: 

(Капсулу лiктьового та промене-

зап'ясткового суглобiв, круглий 

та квадратний  м'язи-привертачi, 

довгий долонний м'яз, 

променевий м'яз-згинач зап'ястка, 

довгий м'яз-згинач великого 

пальця, поверхневий м'яз-згинач 

пальцiв та латеральну половину 

глибокого м'яза-згинача пальцiв) 

 

Серединний нерв проходить на 

долоню через: 

(Канал зап'ястка) 

 

Скiльки є спiльних долонних 

пальцевих нервiв вiд серединного 

нерва? 

(3) 
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Якi гiлки серединний нерв вiддає 

на кистi? 

(Спiльнi долоннi пальцевi нерви) 

 

Скiльки є власних долонних 

пальцевих нервiв вiд серединного 

нерва? 

(7) 

 

На кистi руховi волокна 

серединного нерва iннервують: 

(Короткий вiдвiдний м'яз великого 

пальця, поверхневу голівку 

короткого м'яза-згинача великого 

пальця, протиставний м'яз 

великого пальця, 1-й i 2-й 

червоподiбнi м'язи) 

 

На кистi шкiрнi волокна 

серединного нерва iннервують: 

(Шкiру пiдвищення великого 

пальця, середини долонi та шкiру 

долонної поверхнi I, II, III пальців 

та половини IV пальця) 

 

Через плече транзитно проходить: 

(Серединний нерв) 

 

Через плече транзитно проходить: 

(Лiктьовий нерв) 

 

Круглий та квадратний м'язи-

привертачi iннервує: 

(Серединний нерв) 

 

Довгий долонний м'яз та довгий 

м'яз-згинач великого пальця 

iннервує: 

(Серединний нерв) 

 

Капсулу лiктьового суглоба та 

променевий м'яз-згинач зап'ястка 

iннервує: 

(Серединний нерв) 

 

Поверхневий м'яз-згинач пальцiв 

та латеральну половину 

глибокого м'яза-згинача пальцiв 

iннервує: 

(Серединний нерв) 

 

Шкiру пiдвищення великого 

пальця, середини долонi та шкiру 

долонної поверхнi I, II, III пальців 

та половини IV пальця iннервує: 

(Серединний нерв) 

 

Лiктьовий нерв починається: 

(Вiд присереднього пучка 

пiдключичної частини плечового 

сплетення) 

 

На плечi лiктьовий нерв лежить: 

(В медiальнiй двоголовiй борознi) 

 

На плечi лiктьовий нерв iннервує: 

(Проходить транзитно) 

 

На передплiччi лiктьовий нерв: 

(Проходить позаду медiального 

надвиростка плеча i лягає в 

медiальну борозну передплiччя) 

 

На передплiччi лiктьовий нерв 

iннервує: 

(Капсулу лiктьового суглоба, 

лiктьовий м'яз-згинач зап'ястка та 

медiальну половину глибокого 

м'яза-згинача пальцiв) 
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На якi гiлки подiляється лiктьовий 

нерв у нижнiй третинi 

передплiччя? 

(Тильну i долонну) 

 

Тильна гiлка лiктьового нерва 

iннервує: 

(Шкiру присередньої частини 

тильного боку кистi та шкiру 

тильної поверхнi V, IV пальців i 

половини III пальця) 

 

Долонна поверхнева гiлка 

лiктьового нерва iннервує: 

(Шкiру пiдвищення мiзинця та 

шкiру долонної поверхнi V 

пальця i половини IV пальця) 

 

Долонна гiлка лiктьового нерва 

виходить на долоню через: 

(Лiктьовий канал зап'ястка) 

 

Долонна глибока гiлка лiктьового 

нерва iннервує: 

(Короткий долонний м'яз, 

вiдвiдний м'яз мiзинця, короткий 

м'яз-згинач мiзинця, 

протиставний м'яз мiзинця, 

привiдний м'яз великого пальця, 

глибоку голівку короткого м'яза-

згинача великого пальця, 3-й i 4-й 

червоподiбнi м'язи, долоннi й 

тильнi мiжкiстковi м'язи) 

 

Капсулу лiктьового суглоба, 

лiктьовий м'яз-згинач зап'ястка та 

медiальну половину глибокого 

м'яза-згинача пальцiв iннервує: 

(Лiктьовий нерв) 

 

Шкiру присередньої частини 

тильного боку кистi та шкiру 

тильної поверхнi V, IV пальців i 

половини III пальця  iннервує: 

(Лiктьовий нерв) 

 

Шкiру пiдвищення мiзинця та 

шкiру долонної поверхнi V 

пальця i половини IV пальця 

iннервує: 

(Лiктьовий нерв) 

 

Променевий нерв починається: 

(Вiд заднього пучка пiдключичної 

частини плечового сплетення) 

 

На плечi променевий нерв лежить: 

(У каналi променевого нерва) 

 

На плечi променевий нерв 

iннервує: 

(Триголовий та лiктьовий м'язи 

плеча i шкiру над ними) 

 

На передплiччi променевий нерв: 

(На рiвнi голівки променевої 

кiстки подiляється на поверхневу 

i глибоку гiлки) 

 

Глибока гiлка променевого нерва: 

(Йде пiд м'язом-вiдвертачем на 

задню поверхню передплiччя) 

 

Глибока гiлка променевого нерва 

iннервує: 

(Капсулу променезап'ясткового 

суглоба, плечопроменевий м'яз, 

довгий та короткий променевi 

м'язи-розгиначi зап'ястка, 

лiктьовий м'яз розгинач зап'ястка, 

м'яз-розгинач пальцiв, довгий 

вiдвiдний м'яз великого пальця, 

довгий та короткий м'язи-
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розгиначі великого пальця, м'яз-

вiдвертач) 

 

Поверхнева гiлка променевого 

нерва: 

(Йде по латеральнiй борознi 

передплiччя i пiд 

плечопроменевим м'язом прямує 

на тильний бік кистi) 

 

Поверхнева гiлка променевого 

нерва на передплiччi iннервує: 

(Проходить транзитно) 

 

Поверхнева гiлка променевого 

нерва iннервує: 

(Шкiру латеральної поверхнi 

тильного боку кистi й тильної 

поверхнi I, II пальців i половини 

III пальця) 

 

Капсулу променезап'ясткового 

суглоба та плечопроменевий м'яз 

iннервує: 

(Глибока гiлка променевого нерва) 

 

Довгий та короткий променевi 

м'язи-розгиначi зап'ястка 

iннервує: 

(Глибока гiлка променевого нерва) 

 

Лiктьовий м'яз розгинач зап'ястка 

та м'яз-розгинач пальцiв 

iннервує: 

(Глибока гiлка променевого нерва) 

 

Довгий вiдвiдний м'яз великого 

пальця, довгий та короткий м'язи-

розгиначi великого пальця 

iннервує: 

(Глибока гiлка променевого нерва) 

Капсулу променезап'ясткового 

суглоба та м'яз-вiдвертач 

iннервує: 

(Глибока гiлка променевого нерва) 

 

Шкiру латеральної поверхнi 

тильного боку кистi й тильної 

поверхнi I, II пальців i половини 

III пальця iннервує: 

(Поверхнева гiлка променевого 

нерва) 

 

Заднiй мiжкiстковий нерв 

передплiччя є гiлкою: 

(Глибокої гiлки променевого 

нерва) 

 

Заднiй мiжкiстковий нерв 

передплiччя iннервує: 

(Капсулу променезап'ясткового 

суглоба та заднi м'язи 

передплiччя) 

 

Переднiй мiжкiстковий нерв 

передплiччя є гiлкою: 

(Серединного нерва) 

 

Переднiй мiжкiстковий нерв 

передплiччя iннервує: 

(Капсулу променезап'ясткового 

суглоба та переднi м'язи 

передплiччя) 

 

Переднi гiлки грудних нервiв 

називаються: 

(Мiжребернi нерви) 

 

Мiжребернi нерви – це: 

(Переднi гiлки грудних 

спинномозкових нервiв) 
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Передня гiлка XII грудного нерва: 

(Утворює пiдребровий нерв i бере 

участь у поперековому сплетеннi) 

 

Мiжребернi нерви: 

(Проходять по нижньому краю 

ребра в борознi ребра) 

 

Мiжребернi нерви мають такi 

волокна: 

(Руховi й чутливi) 

 

Руховi волокна I–VI мiжреберних 

нервiв iннервують: 

(Зовнiшнi та внутрiшнi мiжребернi 

м'язи, поперечний м'яз грудної 

клiтки та пiдребровi м'язи) 

 

Руховi волокна VII–XII 

мiжреберних нервiв iннервують: 

(Зовнiшнiй та внутрiшнiй косi 

м'язи живота, поперечний і 

прямий м'язи живота, 

пiрамiдальний та квадратний м'яз 

попереку) 

 

Чутливi волокна I–VI мiжреберних 

нервiв iннервують: 

(Шкiру грудної клiтки) 

 

Чутливi волокна VII–XII 

мiжреберних нервiв iннервують: 

(Шкiру живота) 

 

Зовнiшнi та внутрiшнi мiжребернi 

м'язи, поперечний м'яз грудної 

клiтки та пiдребровi м'язи 

iннервують: 

(Руховi волокна I–VI мiжреберних 

нервiв) 

 

Зовнiшнiй та внутрiшнiй косi м'язи 

живота, поперечний та прямий 

м'язи живота, пiрамiдальний та 

квадратний м'яз попереку 

iннервують: 

(Руховi волокна VII–XII 

мiжреберних нервiв) 

 

Шкiру живота iннервують: 

(Переднi та бiчнi шкiрнi гiлки VII–

XII мiжреберних нервiв) 

 

Шкiру грудної клiтки iннервують: 

(Переднi та бiчнi шкiрнi гiлки I–VI 

мiжреберних нервiв) 

 

Поперекове сплетення утворене: 

(Переднiми гiлками LI–LIII i 

частиною передньої гiлки TXII та 

LIV) 

 

Крижове сплетення утворене: 

(Переднiми гiлками LV та SI–SV i 

куприкового нерва та частиною 

передньої гiлки LIV) 

 

Чим утворений попереково-

крижовий стовбур? 

(Частиною передньої гiлки LIV i 

передньою гiлкою LV) 

 

Поперекове сплетення розміщене: 

(У товщi i позаду великого 

поперекового м'яза) 

 

Назвiть гiлки поперекового 

сплетення, що виходять з-пiд 

латерального краю великого 

поперекового м'яза: 

(Клубово-пiдчеревний, клубово-

пахвинний i стегновий нерви та 

бiчний шкiрний нерв стегна) 



278 

 

 
 

Назвiть гiлки поперекового 

сплетення, що виходять з-пiд 

медiального краю великого 

поперекового м'яза: 

(Затульний нерв) 

 

Назвiть гiлки поперекового 

сплетення, що виходять із товщi 

великого поперекового м'яза: 

(Статево-стегновий нерв) 

 

М'язовi гiлки поперекового 

сплетення iннервують: 

(Великий i малий поперековi м'язи, 

квадратний м'яз попереку та 

мiжпоперечнi м'язи) 

 

Клубово-пiдчеревний нерв 

поперекового сплетення: 

(Виходить із-пiд латерального 

краю великого поперекового 

м'яза) 

 

Руховi гiлки клубово-пiдчеревного 

нерва поперекового сплетення 

iннервують: 

(Зовнiшнiй та внутрiшнiй косi 

м'язи живота, поперечний та 

прямий м'язи живота) 

 

Чутливi гiлки клубово-

пiдчеревного нерва поперекового 

сплетення iннервують: 

(Шкiру пiдчеревної дiлянки та 

верхньолатеральної частини 

сiдничної дiлянки) 

 

Клубово-пахвинний нерв 

поперекового сплетення: 

(Виходить із-пiд латерального 

краю великого поперекового 

м'яза) 

У пахвинному каналi проходять 

такi нерви: 

(Клубово-пахвинний нерв та 

статева гiлка статево-стегнового 

нерва) 

 

Руховi гiлки клубово-пахвинного 

нерва поперекового сплетення 

iннервують: 

(Зовнiшнiй та внутрiшнiй косi 

м'язи і поперечний м'яз живота) 

 

Чутливi гiлки клубово-

пiдчеревного нерва поперекового 

сплетення iннервують: 

(Шкiру лобка i калитки (великих 

соромiтних губ) 

 

Статево-стегновий нерв 

поперекового сплетення: 

(Виходить із товщi великого 

поперекового м'яза) 

 

Статева гiлка статево-стегнового 

нерва поперекового сплетення: 

(Заходить у пахвинний канал) 

 

Стегнова гiлка статево-стегнового 

нерва поперекового сплетення: 

(Виходить на стегно через судинну 

затоку) 

 

Який м'яз iннервує статева гiлка 

статево-стегнового нерва 

поперекового сплетення? 

(М'яз-пiдiймач яєчка) 

 

Чутливi гiлки статевої гiлки 

статево-стегнового нерва 

поперекового сплетення 

iннервують: 
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(Шкiру калитки (великих 

соромiтних губ) i шкiру верхньо-

медiальної поверхнi стегна) 

 

Стегнова гiлка статево-стегнового 

нерва поперекового сплетення 

iннервує: 

(Шкiру верхньої частини 

стегнового трикутника) 

 

Бiчний шкiрний нерв стегна: 

(Виходить із-пiд латерального 

краю великого поперекового 

м'яза) 

 

Бiчний шкiрний нерв стегна – це 

гiлка: 

(Поперекового сплетення) 

 

Затульний нерв поперекового 

сплетення: 

(Виходить із-пiд медiального краю 

великого поперекового м'яза) 

 

Затульний нерв: 

(Виходить на стегно через 

затульний канал) 

 

Руховi гiлки затульного нерва 

iннервують: 

(Великий, довгий та короткий 

привiднi м'язи, гребiнний, тонкий 

та зовнiшнiй затульний м'язи) 

 

Чутливi гiлки затульного нерва 

iннервують: 

(Капсулу кульшового суглоба та 

шкiру присередньої поверхнi 

стегна) 

 

 

 

Стегновий нерв: 

(Виходить із-пiд латерального 

краю великого поперекового 

м'яза) 

 

Стегновий нерв: 

(Виходить на стегно через м'язову 

затоку) 

 

Стегновий нерв – це гiлка: 

(Поперекового сплетення) 

 

Клубово-пiдчеревний нерв – це 

гiлка: 

(Поперекового сплетення) 

 

Клубово-пахвинний нерв – це 

гiлка: 

(Поперекового сплетення) 

 

Статево-стегновий нерв – це гiлка: 

(Поперекового сплетення) 

 

Затульний нерв – це гiлка: 

(Поперекового сплетення) 

 

Руховi гiлки стегнового нерва 

iннервують: 

(Чотириголовий, кравецький i 

гребiнний м'язи стегна) 

 

Чутливi гiлки стегнового нерва 

iннервують: 

(Шкiру передньоприсередньої 

поверхнi стегна) 

 

Пiдшкiрний нерв – це гiлка: 

(Стегнового нерва) 

 

Пiдшкiрний нерв проходить через: 

(Привiдний канал) 
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Пiдшкiрний нерв на стегнi 

iннервує: 

(Проходить транзитно) 

 

Пiдшкiрний нерв iннервує: 

(Шкiру в дiлянцi надколiнка i 

медiальної поверхнi колiнного 

суглоба, шкiру медiальної 

поверхнi гомiлки i медiального 

краю стопи до великого пальця) 

 

Через затульний канал проходить 

такий нерв: 

(Затульний нерв) 

 

Через м'язову затоку проходять 

такi нерви: 

(Стегновий нерв) 

 

Через судинну затоку проходить 

такий нерв: 

(Стегнова гiлка статево-стегнового 

нерва) 

 
Через привiдний канал проходить 
такий нерв: 

(Пiдшкiрний нерв) 
 
М'яз-пiдiймач яєчка iннервує: 
(Статева гiлка статево-стегнового 
нерва) 

 
Чотириголовий, кравецький i 
гребiнний м'язи стегна iннервує: 

(Стегновий нерв) 
 
Великий, довгий та короткий 
привiднi м'язи iннервує: 

(Затульний нерв) 
 
Гребiнний, тонкий та зовнiшнiй 
затульний м'язи iннервує: 

(Затульний нерв) 

Капсулу кульшового суглоба та 

шкiру присередньої поверхнi 

стегна iннервує: 

(Затульний нерв) 

 

Шкiру передньоприсередньої 

поверхнi стегна iннервує: 

(Стегновий нерв) 

 

Шкiру в дiлянцi надколiнка i 

медiальної поверхнi колiнного 

суглоба iннервує: 

(Пiдшкiрний нерв) 

 

Шкiру медiальної поверхнi 

гомiлки i медiального краю стопи 

до великого пальця iннервує: 

(Пiдшкiрний нерв) 

 

Назвiть короткi гiлки крижового 

сплетення: 

(М'язовi гiлки, верхнiй i нижнiй 

сiдничнi нерви та соромiтний 

нерв) 

 

Назвiть довгi гiлки крижового 

сплетення: 

(Заднiй шкiрний нерв стегна та 

сiдничний нерв) 

 

М'язовi гiлки крижового сплетення 

iннервують: 

(Грушоподiбний, внутрiшнiй 

затульний, близнюковi м'язи та 

квадратний м'яз стегна) 

 

Грушоподiбний та внутрiшнiй 

затульний м'язи iннервують: 

(М'язовi гiлки крижового 

сплетення) 
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Близнюковi м'язи та квадратний 

м'яз стегна iннервують: 

(М'язовi гiлки крижового 

сплетення) 

 

Нижнiй сiдничний нерв – це гiлка: 

(Крижового сплетення) 

 

Верхнiй сiдничний нерв – це гiлка: 

(Крижового сплетення) 

 

Соромiтний нерв – це гiлка: 

(Крижового сплетення) 

 

Заднiй шкiрний нерв стегна – це 

гiлка: 

(Крижового сплетення) 

 

Сiдничий нерв – це гiлка: 

(Крижового сплетення) 

 

Нижнiй сiдничний нерв iннервує: 

(Великий сiдничний м'яз i капсулу 

кульшового суглоба) 

 

Верхнiй сiдничний нерв iннервує: 

(Середнiй i малий сiдничнi м'язи 

та м'яз-натягувач широкої фасцiї 

стегна) 

 

Великий сiдничний м'яз та капсулу 

кульшового суглоба iннервують: 

(Нижнiй сiдничний нерв) 

 

Середнiй i малий сiдничнi м'язи та 

м'яз-натягувач широкої фасцiї 

стегна iннервують: 

(Верхнiй сiдничий нерв) 

 

Верхнiй сiдничий нерв: 

(Виходить із таза через 

надгрушоподiбний отвiр) 

Нижнiй сiдничний нерв: 

(Виходить із таза через 

пiдгрушоподiбний отвiр) 

 

Соромiтний нерв: 

(Виходить із таза через 

пiдгрушоподiбний отвiр) 

 

Сiдничний нерв: 

(Виходить із таза через 

пiдгрушоподiбний отвiр) 

 

Заднiй шкiрний нерв стегна: 

(Виходить із таза через 

пiдгрушоподiбний отвiр) 

 

Через надгрушоподiбний отвiр 

проходять такi нерви: 

(Верхнiй сiдничний нерв) 

 

Через пiдгрушоподiбний отвiр 

проходять такi нерви: 

(Нижнiй сiдничний нерв, 

соромiтний, сiдничний та заднiй 

шкiрний нерви стегна) 

 

Через який отвiр соромiтний нерв 

заходить у сiднично-вiдхiдникову 

ямку? 

(Через малий сiдничний отвiр) 

 

М'язовi гiлки соромiтного нерва 

iннервують: 

(М'язи промежини) 

 

Шкiрнi гiлки соромiтного нерва 

iннервують: 

(Шкiру промежини) 

 

На якi кiнцевi гiлки подiляється 

сiдничний нерв? 
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(Великогомiлковий та загальний 

малогомiлковий нерви) 

 

М'язовi гiлки сiдничного нерва 

iннервують: 

(Напiвсухожилковий та 

напiвперетинчастий м'язи i довгу 

голівку двоголового м'яза стегна) 

 

Напiвсухожилковий та 

напiвперетинчастий м'язи i довгу 

голівку двоголового м'яза стегна 

iннервують: 

(М'язовi гiлки сiдничного нерва) 

 

Великогомiлковий нерв – це гiлка: 

(Сiдничного нерва) 

 

Через гомiлково-пiдколiнний 

канал проходить такий нерв: 

(Великогомiлковий нерв) 

 

Великогомiлковий нерв проходить 

через: 

(Гомiлково-пiдколiнний канал) 

 

Назвiть кiнцевi гiлки 

великогомiлкового нерва: 

(Присереднiй та бiчний підошовнi 

нерви) 

 

М'язовi гiлки великогомiлкового 

нерва iннервують: 

(Триголовий м'яз литки, заднiй 

великогомiлковий м'яз, довгий 

м'яз-згинач пальцiв та довгий 

м'яз-згинач великого пальця 

стопи) 

 

Присереднiй та бiчний підошовнi 

нерви є гiлками: 

(Великогомiлкового нерва) 

Триголовий м'яз литки, заднiй 

великогомiлковий м'яз, довгий 

м'яз-згинач пальцiв та довгий 

м'яз-згинач великого пальця 

стопи iннервує: 

(Великогомiлковий нерв) 

 

Присереднiй шкiрний нерв литки є 

гiлкою: 

(Великогомiлкового нерва) 

 

Бiчний шкiрний нерв литки є 

гiлкою: 

(Загального малогомiлкового 

нерва) 

 

Литковий нерв утворений: 

(З'єднанням присереднього та 

бiчного шкiрних нервiв литки) 

 

Литковий нерв, що виходить на 

стопу, називається: 

(Бiчним тильним шкiрним нервом) 

 

Литковий нерв iннервує: 

(Шкiру задньобiчної поверхнi 

гомiлки, бiчного краю стопи i 

бiчну поверхню V пальця) 

 

Шкiру задньобiчної поверхнi 

гомiлки, бiчного краю стопи i 

бiчну поверхню V пальця 

iннервує: 

(Литковий нерв) 

 

Присереднiй підошовний нерв 

iннервує: 

(Шкiру присередньої сторони 

пiдошви та шкiру I, II, III пальців 

i половини IV пальцiв) 
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М'язовi гiлки присереднього 

підошовного нерва iннервують: 

(Короткий м'яз-згинач пальцiв, I та 

II червоподiбнi м'язи, вiдвiдний 

м'яз великого пальця стопи, 

медiальну голівку короткого 

м'яза-згинача великого пальця 

стопи) 

 

Бiчний підошовний нерв iннервує: 

(Шкiру бiчної сторони пiдошви та 

шкiру V пальця i половини IV 

пальця) 

 

М'язовi гiлки бiчного підошовного 

нерва iннервують: 

(Привiдний м'яз великого пальця, 

латеральну голівку короткого 

м'яза-згинача великого пальця 

стопи, квадратний м'яз пiдошви, 

III та IV червоподiбнi м'язи, 

пiдошовнi та тильнi мiжкiстковi 

м'язи, вiдвiдний м'яз мiзинця й 

короткий м'яз-згинач мiзинця) 

 

Короткий м'яз-згинач пальцiв, I та 

II червоподiбнi м'язи, вiдвiдний 

м'яз великого пальця стопи, 

медiальну голівку короткого 

м'яза-згинача великого пальця 

стопи iннервують: 

(Присереднiй підошовний нерв) 

 

Через верхнiй м'язово-

малогомiлковий канал проходить 

такий нерв: 

(Поверхневий малогомiлковий 

нерв) 

 

Поверхневий малогомiлковий нерв 

подiляється на: 

(Присереднiй та промiжний 

дорсальнi шкiрнi нерви стопи) 

 

М'язовi гiлки поверхневого 

малогомiлкового нерва 

iннервують: 

(Довгий i короткий малогомiлковi 

м'язи) 

 

М'язовi гiлки глибокого 

малогомiлкового нерва 

iннервують: 

(Переднiй великогомiлковий м'яз, 

довгий м'яз-розгинач пальцiв та 

довгий м'яз-розгинач великого 

пальця стопи) 

 

Глибокий малогомiлковий нерв на 

стопi iннервує: 

(Короткий м'яз-розгинач пальцiв 

та короткий м'яз-розгинач 

великого пальця стопи, шкiру мiж 

I та II пальцями) 

 

Якими ядрами представленi 

симпатичнi центри вегетативної 

нервової системи? 

(Бiчно-промiжними ядрами 

спинного мозку, розміщеними в 

бiчних стовпах на рiвнi СVIII– 

LII) 

 

До периферичних вiддiлiв 

симпатичної нервової системи 

належать: 

(Передвузловi нервовi волокна, 

прихребтовi та передхребтовi 

вузли i пiслявузловi нервовi 

волокна, вегетативнi сплетення 

грудної й черевної порожнин) 
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Паравертебральнi симпатичнi 

вузли: 

(Утворюють правий i лiвий 

симпатичнi стовбури) 

 

У симпатичному стовбурi 

розрiзняють такi вiддiли: 

(Шийний, грудний, поперековий i 

крижовий) 

 

Превертебральнi симпатичнi 

вузли: 

(Входять до складу вегетативних 

сплетень грудної та черевної 

порожнин) 

 

Бiчно-промiжнi ядра спинного 

мозку є: 

(Другими нейронами найпростiшої 

вегетативної рефлекторної дуги) 

 

Паравертебральнi та 

превертебральнi вузли є: 

(Третiми нейронами найпростiшої 

вегетативної рефлекторної дуги) 

 

Симпатичний стовбур: 

(Парний, правий i лiвий сходяться 

попереду вiд куприка і 

закiнчуються непарним вузлом) 

 

До яких вузлiв симпатичного 

стовбура пiдходять 

преганглiонарнi симпатичнi 

волокна у складi бiлих сполучних 

гiлок? 

(До нижнього шийного, всiх 

грудних i двох верхнiх 

поперекових вузлiв) 

 

До яких вузлiв симпатичного 

стовбура пiдходять 

преганглiонарнi симпатичнi 

волокна у складi мiжвузлових 

гiлок? 

(До верхнього i середнього 

шийного, нижнiх поперекових, 

крижових i куприкового вузлiв) 

 

Скiльки вузлiв має шийний вiддiл 

симпатичного стовбура? 

(3) 

Скiльки вузлiв має грудний вiддiл 

симпатичного стовбура? 

(10–12) 

 

Скiльки вузлiв має поперековий 

вiддiл симпатичного стовбура? 

(3–5) 

 

Скiльки вузлiв має крижовий 

вiддiл симпатичного стовбура? 

(4) 

 

Якi гiлки вiдходять вiд усiх вузлiв 

симпатичного стовбура? 

(Сiрi сполучнi та вiсцеральнi 

гiлки) 

 

Сiрi сполучнi гiлки – це: 

(Постганглiонарнi симпатичнi 

волокна, вiдходять вiд усiх вузлiв 

симпатичного стовбура i 

приєднуються до розміщеного 

поряд спинномозкового нерва, 

забезпечуючи трофiку скелетних 

м'язiв i шкiри) 

 

Бiлi сполучнi гiлки – це: 

(Преганглiонарнi симпатичнi 

волокна, що утворенi аксонами 

бiчно-промiжного ядра бiчних 

стовпiв спинного мозку на рiвнi 

СVIII–LII i пiдходять до 
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нижнього шийного, всiх грудних 

i двох верхнiх поперекових 

вузлiв) 

 

Яку назву мають вузли шийного 

вiддiлу симпатичного стовбура? 

(Верхнiй, середнiй та нижнiй) 

 

Верхнiй шийний вузол 

симпатичного стовбура 

розміщений: 

(Попереду вiд поперечних 

вiдросткiв II–III шийних хребцiв) 

 

Вiд верхнього шийного вузла 

симпатичного стовбура вiдходять 

такi гiлки: 

(Сiрi сполучнi, внутрiшнiй та 

зовнiшнiй соннi нерви, яремний 

нерв, гортанно-глотковi та 

верхнiй шийний серцевий нерви) 

 

Вiд середнього шийного вузла 

симпатичного стовбура вiдходять 

такi гiлки: 

(Сiрi сполучнi, загальний сонний 

нерв, нижнiй щитоподiбний та 

середнiй шийний серцевий нерви) 

 

Вiд нижнього шийного вузла 

симпатичного стовбура вiдходять 

такi гiлки: 

(Сiрi сполучнi, пiдключичнi гiлки, 

хребтовий та нижнiй шийний 

серцевий нерви) 

 

Внутрiшнiй сонний нерв: 

(Є гiлкою верхнього шийного 

вузла симпатичного стовбура i 

утворює сплетення навколо 

внутрiшньої сонної артерiї та її 

гiлок) 

Внутрiшнiй сонний нерв iннервує: 

(Слизову оболонку носа i 

пiднебiння, слізну залозу 

(трофiку), оболонки очного 

яблука та м'яз-розширювач 

зiницi) 

 

Зовнiшнiй сонний нерв: 

(Є гiлкою верхнього шийного 

вузла симпатичного стовбура й 

утворює сплетення навколо 

зовнiшньої сонної артерiї та її 

гiлок) 

 

Яремний нерв: 

(Є гiлкою верхнього шийного 

вузла симпатичного стовбура, 

утворює сплетення навколо 

внутрiшньої яремної вени та 

подiляється на гiлки, якi входять 

до складу IX, X та XII пар 

черепних нервiв) 

 

Гортанно-глотковi нерви: 

(Є гiлками верхнього шийного 

вузла симпатичного стовбура, 

утворюють сплетення навколо 

гортанi та глотки разом із гiлками 

IX та X пар черепних нервiв) 

 

Зiрчастий вузол утворений: 

(З'єднанням нижнього шийного 

вузла з I грудним вузлом 

симпатичного стовбура) 

 

Вiд грудних вузлiв симпатичного 

стовбура вiдходять такi гiлки: 

(Сiрi сполучнi, груднi серцевi 

нерви, легеневi, стравохiднi та 

груднi аортальнi нерви) 
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Великий нутрощевий нерв: 

(Вiдходить вiд V–IX грудних 

вузлiв симпатичного стовбура, 

складається переважно з 

преганглiонарних волокон) 

 

Малий нутрощевий нерв: 

(Вiдходить вiд X–XI грудних 

вузлiв симпатичного стовбура, 

складається переважно з 

преганглiонарних волокон) 

 

Найнижчий нутрощевий нерв: 

(Вiдходить вiд XII грудного вузла 

симпатичного стовбура, 

складається з преганглiонарних 

волокон) 

 

Вiд поперекових вузлiв 

симпатичного стовбура вiдходять 

такi гiлки: 

(Сiрi сполучнi та поперековi 

нутрощевi нерви) 

 

Вiд крижових вузлiв симпатичного 

стовбура вiдходять такi гiлки: 

(Сiрi сполучнi та крижовi 

нутрощевi нерви) 

 

Поперековi нутрощевi нерви 

мають такi волокна: 

(Переважно преганглiонарнi та 

постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Крижовi нутрощевi нерви мають 

такi волокна: 

(Переважно преганглiонарнi та 

постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Вегетативнi сплетення розміщені: 

(Навколо кровоносних судин та 

внутрiшнiх органiв) 

Черевне аортальне вегетативне 

сплетення подiляється на: 

(Черевне («сонячне»), верхнє 

брижове, мiжбрижове, нижнє 

брижове та верхнє пiдчеревне 

сплетення) 

 

«Сонячне» сплетення мiстить такi 

симпатичнi вузли: 

(Черевнi пiвмiсяцевi вузли) 

 

Верхнє брижове сплетення мiстить 

такi симпатичнi вузли: 

(Верхнiй брижовий вузол) 

 

Нижнє брижове сплетення мiстить 

такi симпатичнi вузли: 

(Нижнiй брижовий вузол) 

 
У черевних пiвмiсяцевих вузлах 
«сонячного» сплетення 
перериваються такi нерви: 

(Великий i малий нутрощевi 
нерви, найнижчий нутрощевий 
нерв та поперековi нутрощевi 
нерви) 

 
У верхньому брижовому вузлi 
верхнього брижового сплетення 
перериваються такi нерви: 

(Великий i малий нутрощевi нерви 
та поперековi нутрощевi нерви) 

 
У нижньому брижовому вузлi 
нижнього брижового сплетення 
перериваються такi нерви: 

(Поперековi та верхнi крижовi 
нутрощевi нерви) 

 
В аортально-ниркових вузлах 
мiжбрижового сплетення 
перериваються такi нерви: 

(Поперековi нутрощевi нерви) 
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Через черевнi пiвмiсяцевi вузли 

«сонячного» сплетення проходять 

транзитно такi нерви: 

(Чутливi та парасимпатичнi 

волокна заднього стовбура 

блукаючого нерва, чутливi 

волокна правого дiафрагмального 

нерва) 

 

Через верхнiй брижовий вузол 

верхнього брижового сплетення 

проходять транзитно такi нерви: 

(Чутливi та парасимпатичнi 

волокна блукаючого нерва) 

 

Через нижнiй брижовий вузол 

нижнього брижового сплетення 

проходять транзитно такi нерви: 

(Тазовi нутрощевi нерви) 

 

Через аортально-нирковi вузли 

мiжбрижового сплетення 

проходять транзитно такi нерви: 

(Парасимпатичнi та чутливi 

волокна блукаючого нерва) 

 

Назвiть додатковi (вториннi) 

сплетення, що вiдходять вiд 

«сонячного» сплетення: 

(Печiнкове, шлункове, 

пiдшлункове та селезiнкове 

сплетення) 

 

Назвiть додатковi (вториннi) 

сплетення, що вiдходять вiд 

верхнього брижового сплетення: 

(Тонкокишкове, клубово-

ободовокишкове, праве 

ободовокишкове та середнє 

ободовокишкове сплетення) 

 

Назвiть додатковi (вториннi) 

сплетення, що вiдходять вiд 

нижнього брижового сплетення: 

(Лiве ободовокишкове, 

сигмоподiбне та верхнє 

прямокишкове) 

 

Назвiть додатковi (вториннi) 

сплетення, що вiдходять вiд 

мiжбрижового сплетення: 

(Ниркове, надниркове та яєчкове 

(яєчникове)) 

 

Верхнє пiдчеревне сплетення є 

продовженням: 

(Нижнього брижового сплетення) 

 

Верхнє пiдчеревне сплетення 

розміщене: 

(Пiд бiфуркацiєю аорти на 

крижовiй кiстцi) 

 

Нижнi пiдчеревнi сплетення 

розміщені: 

(На верхнiй поверхнi м'язiв-

пiдiймачiв вiдхiдника) 

 

Назвiть нерви, що утворюють 

верхнє пiдчеревне сплетення: 

(Нижнi поперековi та верхнi 

крижовi нутрощевi нерви) 

 

Назвiть нерви, що утворюють 

нижнє пiдчеревне сплетення: 

(Крижовi й тазовi нутрощевi 

нерви) 

 

Назвiть додатковi (вториннi) 

сплетення, що вiдходять вiд 

нижнього пiдчеревного  

сплетення: 
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(Середнє та нижнє прямокишковi, 

сечомiхурове, передмiхурове, 

сплетення сiм'явиносної протоки, 

матково-пiхвове сплетення) 

 

Шлунок одержує iннервацiю вiд 

такого сплетення: 

(Черевного («сонячного»)) 

 

Печiнка одержує iннервацiю вiд 

такого сплетення: 

(Черевного («сонячного»)) 

 

Селезiнка одержує iннервацiю вiд 

такого сплетення: 

(Черевного («сонячного»)) 

 

Пiдшлункова залоза одержує 

iннервацiю вiд такого сплетення: 

(Черевного («сонячного»)) 

 

Тонка кишка одержує iннервацiю 

вiд такого сплетення: 

(Верхнього брижового) 

 

Слiпа кишка одержує iннервацiю 

вiд такого сплетення: 

(Верхнього брижового) 

 

Висхiдна ободова кишка одержує 

iннервацiю вiд такого сплетення: 

(Верхнього брижового) 

 

Поперечна ободова кишка одержує 

iннервацiю вiд такого сплетення: 

(Верхнього брижового) 

 

Низхiдна ободова кишка одержує 

iннервацiю вiд такого сплетення: 

(Нижнього брижового) 

 

Сигмоподiбна ободова кишка 

одержує iннервацiю вiд такого 

сплетення: 

(Нижнього брижового) 

 

Верхня частина прямої кишки 

одержує iннервацiю вiд такого 

сплетення: 

(Нижнього брижового) 

 

Середня та нижня частини прямої 

кишки одержують iннервацiю вiд 

такого сплетення: 

(Нижнього пiдчеревного) 

 

Сечовий мiхур одержує 

iннервацiю вiд такого сплетення: 

(Нижнього пiдчеревного) 

 

Матка та пiхва одержують 

iннервацiю вiд такого сплетення: 

(Нижнього пiдчеревного) 

 

Передмiхурова залоза одержує 

iннервацiю вiд такого сплетення: 

(Нижнього пiдчеревного) 

 

Яєчники одержують iннервацiю 

вiд такого сплетення: 

(Мiжбрижового) 

 

Яєчка одержують iннервацiю вiд 

такого сплетення: 

(Мiжбрижового) 

 

Нирки одержують iннервацiю вiд 

такого сплетення: 

(Мiжбрижового) 

 

Наднирковi залози одержують 

iннервацiю вiд такого сплетення: 

(Мiжбрижового) 



289 

 

 
 

Легенi одержують iннервацiю вiд 

таких нервiв, що утворюють 

легеневе сплетення: 

(Постганглiонарнi симпатичнi 

гiлки – вiд грудних вузлiв 

симпатичного стовбура та 

чутливi й парасимпатичнi 

преганглiонарнi гiлки – вiд 

блукаючих нервiв) 

 

Стравохiд одержує iннервацiю вiд 

таких нервiв, що утворюють 

стравохiдне сплетення: 

(Постганглiонарнi симпатичнi 

гiлки – вiд грудних вузлiв 

симпатичного стовбура та 

чутливi й парасимпатичнi 

преганглiонарнi гiлки – вiд 

блукаючих нервiв) 

 

Серце одержує iннервацiю вiд 

таких нервiв, що утворюють 

серцеве сплетення: 

(Постганглiонарнi симпатичнi 

гiлки – вiд грудних вузлiв 

симпатичного стовбура та 

чутливi й парасимпатичнi 

преганглiонарнi гiлки – вiд 

блукаючих нервiв) 

 

Глотка одержує iннервацiю вiд 

таких нервiв, що утворюють 

глоткове сплетення: 

(Постганглiонарнi симпатичнi 

гiлки – вiд грудних вузлiв 

симпатичного стовбура та 

чутливi й парасимпатичнi 

преганглiонарнi гiлки – вiд 

блукаючих нервiв) 

 

З яких вiддiлiв складається 

вегетативна нервова система? 

(Симпатичного та 

парасимпатичного) 

 

Вегетативна нервова система 

подiляється на: 

(Центральнi та периферичнi 

відділи) 

 

Якi вiддiли мають парасимпатичнi 

центри вегетативної нервової 

системи? 

(Кранiальний та крижовий) 

 

Назвiть ядра кранiального вiддiлу 

парасимпатичних центрiв 

вегетативної нервової системи: 

(Додаткове ядро околорухового 

нерва, дорсальне ядро 

блукаючого нерва, верхнє та 

нижнє слиновидiльнi ядра 

лицевого та язикоглоткового 

нервiв) 

 

Крижовий вiддiл парасимпатичних 

центрiв вегетативної нервової 

системи представлений: 

(Парасимпатичними крижовими 

ядрами спинного мозку, 

розміщеними мiж переднiми та 

заднiми стовпами на рiвнi SII–

SIV) 

 

До периферичних вiддiлiв 

парасимпатичної нервової 

системи вiдносять: 

(Передвузловi нервовi волокна, 

парасимпатичнi вузли та 

пiслявузловi нервовi волокна) 

 

Перший нейрон найпростiшої 

вегетативної рефлекторної дуги 

розміщений: 
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(У чутливих спинномозкових 

вузлах або чутливих вузлах 

черепних нервiв) 

 

Другий нейрон найпростiшої 

вегетативної рефлекторної дуги 

розміщений: 

(У вегетативних ядрах спинного 

мозку та у вегетативних ядрах 

стовбура головного мозку) 

 

Третiй нейрон найпростiшої 

вегетативної рефлекторної дуги 

розміщений: 

(У прихребтових, передхребтових 

та кiнцевих автономних вузлах) 

 

До парасимпатичних вузлiв 

належать: 

(Кiнцевi – позаорганнi та 

iнтрамуральнi вузли) 

 

Назвiть позаорганнi 

парасимпатичнi вузли: 

(Вiйковий, крилопiднебiнний, 

вушний, пiднижньощелепний та 

пiд'язиковий) 

 

Преганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна утворенi: 

(Аксонами парасимпатичних ядер 

головного i спинного мозку) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна утворенi: 

(Аксонами позаорганних або 

iнтрамуральних парасимпатичних 

вузлiв) 

 

Назвiть парасимпатичне ядро X 

пари черепних нервiв та мiсце 

його розміщення: 

(Дорсальне ядро в трикутнику 

блукаючого нерва довгастого 

мозку) 

 

Назвiть парасимпатичне ядро 

язикоглоткового нерва та мiсце 

його розміщення: 

(Нижнє слиновидiльне ядро в 

довгастому мозку) 

 

Назвiть парасимпатичне ядро VII 

пари черепних нервiв та мiсце 

його розміщення: 

(Верхнє слиновидiльне ядро в 

покривi мосту) 

 

Назвiть парасимпатичне ядро III 

пари черепних нервiв та мiсце 

його розміщення: 

(Додаткове ядро в середньому 

мозку) 

 

Назвiть парасимпатичнi вузли VII 

пари черепних нервiв: 

(Крилопiднебiнний,         

піднижньощелепний та 

пiд'язиковий вузли) 

 

Назвiть парасимпатичний вузол III 

пари черепних нервiв: 

(Вiйчастий) 

 

Волокна якого нерва закiнчуються 

синапсом у крилопiднебiнному 

вузлi? 

(Великого кам'янистого нерва) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд крилопiднебiнного 

вузла голови iннервують: 
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(Слізну залозу, слизовi залози 

порожнини носа та малi слиннi 

залози порожнини рота) 

 

Вiд крилопiднебiнного вузла 

голови за складом волокон 

вiдходять такi гiлки: 

(Чутливi – вiд верхньощелепного 

нерва, постганглiонарнi 

парасимпатичнi – вiд великого 

кам'янистого нерва та 

постганглiонарнi симпатичнi – 

вiд глибокого кам'янистого 

нерва) 

 

Назвiть гiлки вiд крило-

пiднебiнного вузла голови: 

(Заднi носовi гiлки, великий та 

малi пiднебiннi нерви, сполучна 

гiлка з виличним нервом) 

 

Вiд пiднижньощелепного вузла 

голови за складом волокон 

вiдходять такi гiлки: 

(Чутливi – вiд язикового нерва, 

постганглiонарнi парасимпатичнi 

– вiд барабанної струни та 

постганглiонарнi симпатичнi – 

вiд зовнiшнього сонного 

сплетення) 

 

Вiд пiд'язикового вузла голови за 

складом волокон вiдходять такi 

гiлки: 

(Чутливi – вiд язикового нерва, 

постганглiонарнi парасимпатичнi 

– вiд барабанної струни та 

постганглiонарнi симпатичнi – 

вiд зовнiшнього сонного 

сплетення) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд пiднижньощелепного 

вузла голови iннервують: 

(Пiднижньощелепну слинну 

залозу) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд пiд'язикового вузла 

голови iннервують: 

(Пiд'язикову слинну залозу) 

 

Вушний вузол голови розміщений: 

(Пiд овальним отвором основи 

черепа) 

 
Вiд вушного вузла голови за 
складом волокон вiдходять такi 
гiлки: 

(Чутливi – вiд нижньощелепного 
нерва, постганглiонарнi 
парасимпатичнi – вiд малого 
кам'янистого нерва та 
постганглiонарнi симпатичнi – 
вiд зовнiшнього сонного 
сплетення) 

 
Постганглiонарнi парасимпатичнi 
волокна вiд вушного вузла голови 
iннервують: 

(Привушну слинну залозу) 
 
Назвiть парасимпатичнi вузли 
блукаючого нерва: 

(Інтрамуральнi) 
 
Назвiть парасимпатичнi вузли 
язикоглоткового нерва: 

(Вушний) 
 
Назвiть парасимпатичнi вузли 
голови, зв'язанi з першою гiлкою 
V пари: 

(Вiйковий) 
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Назвiть парасимпатичнi вузли 

голови, зв'язанi з другою гiлкою 

V пари: 

(Крилопiднебiнний) 

 

Назвiть парасимпатичнi вузли 

голови, зв'язанi з третьою гiлкою 

V пари: 

(Вушний, пiднижньощелепний та 

пiд'язиковий) 

 

Якi корiнцi пiдходять до 

парасимпатичних вузлiв голови? 

(Чутливi, преганглiонарнi 

парасимпатичнi та 

постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Вiйковий вузол голови: 

(Парасимпатичний, розміщений в 

орбiтi латерально вiд зорового 

нерва) 

 

Крилопiднебiнний вузол голови: 

(Парасимпатичний, розміщений в 

крило-пiднебiннiй ямцi черепа) 

 

Вушний вузол голови: 

(Парасимпатичний, розміщений 

пiд овальним отвором основи 

черепа) 

 

Пiднижньощелепний вузол 

голови: 

(Парасимпатичний, розміщений 

бiля пiднижньощелепної слинної 

залози) 

 

Пiд'язиковий вузол голови: 

(Парасимпатичний, розміщений 

бiля пiд'язикової слинної залози) 

 

Якi корiнцi пiдходять до вiйкового 

вузла голови i закiнчуються 

синапсом на його клiтинах? 

(Парасимпатичнi преганглiонарнi 

вiд ядра Якубовича III пари 

черепних нервiв) 

 

Якi корiнцi пiдходять до крило-

пiднебiнного вузла голови i 

закiнчуються синапсом на його 

клiтинах? 

(Парасимпатичнi преганглiонарнi 

вiд верхнього слиновидiльного 

ядра VII пари черепних нервiв) 

 

Якi корiнцi пiдходять до вушного 

вузла голови i закiнчуються 

синапсом на його клiтинах? 

(Парасимпатичнi преганглiонарнi 

вiд нижнього слиновидiльного 

ядра IX пари черепних нервiв) 

 

Якi корiнцi пiдходять до 

пiднижньощелепного вузла 

голови i закiнчуються синапсом 

на його клiтинах? 

(Парасимпатичнi преганглiонарнi 

вiд верхнього слиновидiльного 

ядра VII пари черепних нервiв) 

 

Якi корiнцi пiдходять до 

пiд'язикового вузла голови i 

закiнчуються синапсом на його 

клiтинах? 

(Парасимпатичнi преганглiонарнi 

вiд верхнього слиновидiльного 

ядра VII пари черепних нервiв) 

 

Якi корiнцi проходять транзитно 

через вiйковий вузол? 

(Чутливi волокна вiд 

носовiйкового нерва та 
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симпатичнi постганглiонарнi 

волокна вiд внутрiшнього 

сонного сплетення) 

 

Якi корiнцi проходять транзитно 

через крилопiднебiнний вузол? 

(Чутливi волокна вiд 

верхньощелепного нерва та 

симпатичнi постганглiонарнi 

волокна вiд внутрiшнього 

сонного сплетення) 

 

Якi корiнцi проходять транзитно 

через вушний вузол? 

(Чутливi волокна вiд вушно-

скроневого нерва та симпатичнi 

постганглiонарнi волокна вiд  

зовнiшнього сонного сплетення) 

 

Якi корiнцi проходять транзитно 

через пiднижньощелепний вузол? 

(Чутливi волокна вiд язикового 

нерва та симпатичнi 

постганглiонарнi волокна вiд  

зовнiшнього сонного сплетення) 

 

Якi корiнцi проходять транзитно 

через пiд'язиковий вузол? 

(Чутливi волокна вiд язикового 

нерва та симпатичнi 

постганглiонарнi волокна вiд  

зовнiшнього сонного сплетення) 

 

Вiд вiйкового вузла голови за 

складом волокон вiдходять такi 

гiлки: 

(Змiшанi – чутливi, 

постганглiонарнi парасимпатичнi 

та постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Вiд крилопiднебiнного вузла 

голови за складом волокон 

вiдходять такi гiлки: 

(Змiшанi – чутливi, 

постганглiонарнi парасимпатичнi 

та постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Вiд вушного вузла голови за 

складом волокон вiдходять такi 

гiлки: 

(Змiшанi – чутливi, 

постганглiонарнi парасимпатичнi 

та постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Вiд пiднижньощелепного вузла 

голови за складом волокон 

вiдходять такi гiлки: 

(Змiшанi – чутливi, 

постганглiонарнi парасимпатичнi 

та постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Вiд пiд'язикового вузла голови за 

складом волокон вiдходять такi 

гiлки: 

(Змiшанi – чутливi, 

постганглiонарнi парасимпатичнi 

та постганглiонарнi симпатичнi) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд вiйкового вузла 

голови iннервують: 

(М'яз-звужувач зiницi та вiйковий 

м'яз) 

 

Постганглiонарнi симпатичнi 

волокна, що пройшли транзитно 

через вiйковий вузол голови, 

iннервують: 

(М'яз-розширювач зiницi) 

 

Чутливi волокна вiд вiйкового 

вузла голови iннервують: 
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(Фiброзну та судинну оболонки 

очного яблука) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд крилопiднебiнного 

вузла голови iннервують: 

(Слізну залозу, слизовi залози 

порожнини носа та малi слиннi 

залози порожнини рота) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд вушного вузла голови 

iннервують: 

(Привушну слинну залозу) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд пiднижньощелепного 

вузла голови iннервують: 

(Пiднижньощелепну слинну 

залозу) 

 

Постганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд пiд'язикового вузла 

голови iннервують: 

(Пiд'язикову слинну залозу) 

 

Вiд дорсального ядра блукаючого 

нерва вiдходять: 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна) 

 

Вiд дорсального ядра блукаючого 

нерва преганглiонарнi 

парасимпатичнi волокна йдуть у 

складi його гiлок до всiх 

внутрiшнiх органiв, крім: 

(Сигмоподiбної i прямої кишок та 

всiх органiв малого таза) 

 

Преганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна, що йдуть у складi гiлок 

блукаючого нерва, 

перериваються: 

(В iнтрамуральних вузлах 

 

В iнтрамуральних 

парасимпатичних вузлах 

перериваються: 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна блукаючого нерва) 

 

Аксони крижових 

парасимпатичних ядер спинного 

мозку виходять: 

(У складi переднього корiнця через 

передньобiчну борозну) 

 

Преганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд крижових 

парасимпатичних ядер входять до 

складу: 

(Крижових спинномозкових нервiв 

i по їх переднiх гiлках – до 

крижового сплетення) 

 

Преганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд крижових 

парасимпатичних ядер 

перериваються: 

(В iнтрамуральних вузлах) 

 

Преганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна вiд крижових 

парасимпатичних ядер одержали 

назву: 

(Тазовi нутрощевi нерви) 

 

Тазовi нутрощевi нерви 

перериваються: 

(В iнтрамуральних вузлах) 
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Через вегетативнi сплетення 

навколо внутрiшнiх органiв 

проходять транзитно: 

(Преганглiонарнi парасимпатичнi 

волокна, що проходять у складi 

гiлок блукаючого нерва та 

тазових нутрощевих нервiв) 

 

До групи контактних аналiзаторiв 

належать усi, окрiм: 

(Органа рiвноваги) 

 

До групи дистантних аналiзаторiв 

належать всi, окрiм: 

(Органа смаку) 

 

Який із перелiчених аналiзаторiв 

не належить до групи контактних 

аналiзаторiв? 

(Орган нюху) 

 

Який із перелiчених аналiзаторiв 

не належить до групи дистантних 

аналiзаторiв? 

(Орган смаку) 

 

Орган зору сприймає: 

(Свiтло) 

 

Орган слуху сприймає: 

(Звук) 

 

Спецiальнi чутливi прилади 

слизової оболонки язика 

сприймають: 

(Смак їжi) 

 

Орган нюху сприймає: 

(Запахи) 

 

Орган рiвноваги сприймає: 

(Змiни положення тiла в просторi) 

Точка рогiвки, яка найбільше 

виступає, має назву:  

(Переднiй полюс очного яблука) 

 

Лiнiя, що з'єднує переднiй та 

заднiй полюси очного яблука, має 

назву: 

(Зовнiшня вiсь очного яблука) 

 

Лiнiя, що проходить вiд задньої 

поверхнi рогiвки до сiткiвки, має 

назву: 

(Внутрiшня вiсь очного яблука) 

 

Внутрiшня вiсь очного яблука 

дорiвнює: 

(21,5 мм) 

 

Якщо внутрiшня вiсь очного 

яблука довша нiж 21,5 мм, 

виникає: 

(Короткозорiсть) 

 

Якщо внутрiшня вiсь очного 

яблука коротша нiж 21,5 мм, 

виникає: 

(Далекозорiсть) 

 

Вiсь, що проходить вiд переднього 

полюса очного яблука до 

центральної ямки сiткiвки, має 

назву: 

(Зорова вiсь очного яблука) 

 

Точка найкращого бачення – це: 

(Центральна ямка сiткiвки) 

 

До оболонок очного яблука 

належать усi оболонки, окрiм: 

(М'язової) 
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До ядра очного яблука належить 

все, окрiм: 

(Рогiвки) 

 

Передня частина фiброзної 

оболонки очного яблука має 

назву: 

(Рогiвка) 

 

Задня частина фiброзної оболонки 

очного яблука має назву: 

(Склера) 

 

На межi з рогiвкою в товщi склери 

залягає: 

(Венозна пазуха склери) 

 

Частинами судинної оболонки є 

всi, крiм: 

(Рогiвки) 

 

Задня частина судинної оболонки 

очного яблука має назву: 

(Власна судинна оболонка) 

 

Середнiй потовщений вiддiл 

судинної оболонки очного яблука 

має назву: 

(Вiйкове тiло) 

 

При скороченнi вiйкового м'яза 

вiдбувається: 

(Акомодацiя ока) 

 

Передня частина судинної 

оболонки має назву: 

(Райдужка) 

 

Отвiр у центрi райдужки має 

назву: 

(Зiниця) 

 

Вiд чого залежить колiр очей? 

(Вiд кiлькостi пiгменту в 

епiтелiальних клiтинах райдужки) 

 

Внутрiшня (чутлива) оболонка 

очного яблука називається: 

(Сiткiвкою) 

 

Межею мiж зоровою та «слiпою» 

частинами сiткiвки є: 

(Зубчаста лiнiя) 

 

Слiпа пляма сiткiвки – це: 

(Дiлянка диска зорового нерва) 

 

Мiсцем найкращого бачення 

сiткiвки є: 

(Центральна ямка жовтої плями) 

 

У дiлянцi центральної ямки 

сiткiвки зосередженi: 

(Лише «колбочки») 

 

Мiсцем виходу з очного яблука 

волокон зорового нерва є: 

(Диск зорового нерва) 

 

Мiж рогiвкою попереду та 

передньою поверхнею райдужки 

позаду знаходиться простiр, що 

називається: 

(Передня камера очного яблука) 

 

Передня камера очного яблука по 

колу обмежена: 

(Гребiнчастою зв'язкою) 

 

Мiж пучками волокон гребiнчастої 

зв'язки знаходяться: 

(Фонтановi простори райдужно-

рогiвкового кута) 
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Передня камера очного яблука 

сполучається із задньою камерою 

через: 

(Зiницю) 

 

Мiж задньою поверхнею райдужки 

та передньою поверхнею 

кришталика знаходиться простiр, 

що називається: 

(Задньою камерою очного яблука) 

 

Водяниста волога утворюється: 

(Судинами вiйкового тiла) 

 

Кришталик має форму: 

(Двоякоопуклої лiнзи) 

 

Кришталик за допомогою 

вiйкового пояска прикрiплюється 

до: 

(Вiйкового тiла) 

 

Мiж задньою поверхнею 

кришталика та внутрiшньою 

поверхнею сiткiвки знаходиться: 

(Склисте тiло) 

 

До очного яблука прикрiплюються 

поперечносмугастi м'язи 

кiлькiстю: 

(6) 

 

Вiд загального сухожилкового 

кiльця, що оточує зоровий нерв та 

очну артерiю, починаються: 

(Всi прямi та верхнiй косий м'язи) 

 

Повертає очне яблуко назовнi: 

(Латеральний прямий м'яз) 

 

Повертає очне яблуко досередини: 

(Медiальний прямий м'яз) 

Верхнiй косий м'яз повертає очне 

яблуко i зiницю: 

(Донизу й латерально) 

 

Нижнiй косий м'яз повертає очне 

яблуко i зiницю: 

(Догори й латерально) 

 

Верхнiй косий м'яз очного яблука 

iннервується: 

(IV парою черепних нервiв) 

 

Нижнiй косий м'яз очного яблука 

iннервується: 

(Окоруховим нервом) 

 

Латеральний прямий м'яз очного 

яблука iннервується: 

(Вiдвiдним нервом) 

 

Медiальний прямий м'яз очного 

яблука iннервується: 

(III парою черепних нервiв) 

 

Верхнiй прямий м'яз очного 

яблука iннервується: 

(III парою черепних нервiв) 

 

Нижнiй прямий м'яз очного яблука 

iннервується: 

(Окоруховим нервом) 

 

М'яз-пiдiймач верхньої повiки 

iннервується: 

(Окоруховим нервом) 

 

Яку назву має II пара черепних 

нервiв? 

(N. Opticus) 

 

Перш нiж потрапити на сiткiвку, 

свiтло проникає через прозорi 
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заломлювальнi середовища 

очного яблука: 

(Рогiвку, водянисту вологу, 

кришталик, склисте тiло) 

 

Заломлювальнi середовища очного 

яблука спрямовують пучок свiтла 

на найбiльш чутливе мiсце 

сiткiвки: 

(Центральну ямку жовтої плями) 

 

Здатнiсть кришталика змiнювати 

свою кривизну має назву: 

(Акомодацiя) 

 

Пiд дiєю свiтла у свiтлочутливих 

клiтинах сiткiвки виникає 

нервовий iмпульс, що 

передається в такiй 

послiдовностi: 

(«Палички» та «колбочки», 

бiполярнi нейрони, ганглiознi 

нейрони) 

 

Зоровий нерв утворюють: 

(Аксони ганглiозних нейронiв 

сiткiвки) 

 

Якi нейрони сiткiвки виконують 

роль рецепторiв зорового 

аналiзатора? 

(Паличкоподiбнi та 

колбочкоподiбнi зоровi клiтини) 

 

Якi нейрони сiткiвки вiдповiдають 

за сприйняття чорно-бiлого, 

бiчного та нiчного бачення? 

(Паличкоподiбнi зоровi клiтини) 

 

Якi нейрони сiткiвки вiдповiдають 

за сприйняття чiткого зображення 

та кольорове бачення при 

яскравому освiтленнi? 

(Колбочкоподiбнi зоровi клiтини) 

 

В якiй частинi сiткiвки розміщенi 

колбочкоподiбнi зоровi клiтини? 

(В дiлянцi жовтої плями i в 

центральних вiддiлах сiткiвки) 

 

В якiй частинi сiткiвки розміщенi 

паличкоподiбнi зоровi клiтини? 

(В периферичних вiддiлах зорової 

частини сiткiвки) 

 

Зоровий нерв виходить iз 

порожнини черепа через: 

(Сanalis opticus) 

 

Перехрестя зорових нервiв 

утворюють: 

(Медiальнi частини зорових 

нервiв) 

 

Кожний зоровий шлях складається 

з: 

(Латеральної частини зорового 

нерва свого боку та медiальної 

частини зорового нерва 

протилежного боку) 

 

Внаслiдок центрального ураження 

перехрестя зорових нервiв 

втрачається проведення iмпульсiв 

вiд сiткiвки: 

(Медiальних частин обох очей) 

 

Пiдкiрковими зоровими центрами 

є всi, окрiм: 

(Гiпоталамуса) 

 

Де розміщені першi нейрони 

зорового шляху? 
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(В «паличках» та «колбочках» 

сiткiвки) 

 

Де розміщені другi нейрони 

зорового шляху? 

(В бiполярних нейронах сiткiвки) 

 

Де розміщені третi нейрони 

зорового шляху? 

(В ганглiозних клiтинах сiткiвки) 

 

Де розміщені четвертi нейрони 

зорового шляху? 

(В латеральному колiнчастому 

тiлi, подушцi таламуса i верхнiх 

горбках пластинки покрiвлi 

середнього мозку) 

 

В якiй частинi кори головного 

мозку закiнчуються аксони 

четвертого нейрона зорового 

провiдного шляху? 

(В потиличнiй частині по боках вiд 

острогової борозни) 

 

Через яку частину внутрiшньої 

капсули проходять волокна 

зорового шляху? 

(Через задню частину задньої 

нiжки) 

 

Кiрковий центр зору розміщений: 

(У корi потиличної частини бiля 

острогової борозни) 

 

Iз сiрого шару верхнього горбика 

зорові iмпульси потрапляють в: 

(Ядра III пари черепних нервiв) 

 

III пара черепних нервiв має назву: 

(N. oculomotorius) 

 

III пара черепних нервiв виходить 

iз мозку: 

(На медiальнiй поверхнi нiжок 

мозку) 

 

III пара черепних нервiв проникає 

в орбiту через: 

(Fissura orbitalis superior) 

 

IV пара черепних нервiв має назву: 

(N. trochlearis) 

 

IV пара черепних нервiв виходить 

iз мозку: 

(Латерально вiд вуздечки 

верхнього мозкового паруса) 

 

IV пара черепних нервiв проникає 

в орбiту через: 

(Fissura orbitalis superior) 

VI пара черепних нервiв має назву: 

(N. abducens) 

 

VI пара черепних нервiв виходить 

iз мозку: 

(В борознi мiж мостом та 

пірамідами довгастого мозку) 

 

VI пара черепних нервiв проникає 

в орбiту через: 

(Fissura orbiatalis superior) 

 

Який м'яз мiститься в товщі 

верхньої та нижньої повiк? 

(Повiкова частина колового м'яза 

ока) 

 

До хряща верхньої повiки 

прикрiплюється: 

(М'яз-пiдiймач верхньої повiки) 
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Отвори тарзальних залоз   

(мейбомiєвих) вiдкриваються: 

(На вiльному краю повiк) 

 

Весь простiр, розміщений попереду    

вiд очного яблука та обмежений 

кон'юнктивою, має назву: 

(Кон'юнктивальний мiшок) 

 

Слізна залоза розміщена: 

(В латеральному кутi верхньої стiнки 

очницi) 

 

Вивiднi канальцi слізної залози 

вiдкриваються: 

(В кон'юнктивальний мiшок) 

 

Iз слізного озера сльоза вiдтiкає 

безпосередньо в: 

(Слізнi канальцi) 

 

Iз слізних канальцiв сльоза вiдтiкає 

безпосередньо в: 

(Слізний мiшок) 

 

По носослізнiй протоцi сльоза  

вiдтiкає: 

(В нижнiй носовий хiд) 


