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Вступ 
Збірник тестів призначений для методичної допомоги і контролю знань 

студентів при вивченні дисципліни «Анатомія людини».  
У збірнику подані тести, які відповідають програмному матеріалу 

спеціальності «Здоров’я людини», «Фізична культура», «Захист вітчизни», 
«Спорт». Завдання складені  послідовно, відповідно до теоретичної частини 
програми за темами «Гістологія», «Остеологія», «Міологія», «Ангіологія», 
«Спланхнологія», «Неврологія», «Естезіологія».  

Їх виконання передбачає володіння студентом теоретичним матеріалом і 
вміння його застосовувати при визначенні основних термінів і понять 
«Анатомії людини», а також дає змогу систематизувати і закріпити знання 
кожної теми дисципліни. 

Для самоконтролю знань передбачено відповіді на тестові завдання. 
Батарея тестів може бути використана для підсумкового контролю. 
Тестові завдання відповідають основним вимогам до тестів за надійністю, 

валідністю та інформативністю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Тестові завдання до теми «Тканини» 
1. Назвіть тканини, у структурі яких клітини щільно прилягають одна до одної і 
міститься незначна кількість міжклітинної речовини. 
2. Назвіть тканину, яка має на базальній мембрані клітини різних розмірів і 
форми, ядра яких лежать на різних рівнях. 
3. Назвіть основні види тканини. 
4. Назвіть тканину, що має один пласт клітин на базальній мембрані. 
5. Як називають тканину, клітини якої виділяють життєво необхідні для 
організму речовини? 
6. Назвіть тканини, що супроводжують судини, нерви, входять до складу органів. 
7. З яких тканин побудована шкіра, зв'язки, сухожилки, фасції? 
8. У яку групу об'єднуються ретикулярна, жирова, пігментна, хрящова, кісткова 
тканини? 
9. Яка тканина утворює остов кісткового мозку, селезінки, лімфатичних вузлів? 
10. Назвіть тканину, яка утворена особливими клітинами-хондроцитами і 
міжклітинним матриксом, до складу якого входять колагенові, еластичні 
волокна й аморфна речовина. 
11. Назвіть тканину, клітини якої - міоцити - мають веретеноподібну форму і 
одне ядро. 
12. Як називається зв'язок між нервовими клітинами та їх відростками? 
 
Варіанти відповідей на тестові завдання: 
а) епітеліальна, м'язова, кісткова, нервова; 
б) спеціальна та опорна сполучна тканина; 
в) міжнейронний синапс; 
г) остеоцити і міжклітинна речовина; 
д) залозистий епітелій; 
е) пухкі волокнисті речовини;  
є) хрящова волокниста тканина; 
ж) епітеліальні тканини; 
з) пігмент меланін; 
и) непосмугована м'язова тканина; 
і) одношаровий епітелій; 
ї) багатошаровий епітелій; 
й) ретикулярна сполучна тканина; 
к) епітеліальна, сполучна, м'язова тканина; 
л) епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова; 
м) посмугована м'язова тканина; 
н) щільна волокниста тканина; 
о) остеобласти, остеоцити, остеокласти; 
п) клітини нейроглії; 
р) симпласт. 
 
Відповіді на тестові завдання: 
1ж; 2Ї; 3л; 4і; 5д; 6е; 7н; 8б; 9й; 10є; 11и; 12в. 
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Тестові завдання до теми «Скелет» 
 
І. За розвитком, формою і функцією кістки організму людини поділяють 
на: 
1. Довгі. 
2. Короткі. 
3. Плоскі. 
4. Повітроносні. 
 
   а     б     в     г   д 
1,3,4  1,2,3  1,2,4  2,3,4       всі відповіді правильні 
 
II. Деякі кістки тіла людини сполучаються між собою за допомогою 
нерухомих з'єднань, які називаються: 
1. Синдесмози. 
2. Діартрози. 
3. Синхондрози. 
4. Синостози. 
 
   а   б  в  г   д 
2,3,4         1,2,3        1,3,4        2,1,4        всі відповіді правильні 
 
III. Залежно від кількості кісток, що утворюють суглоб, розрізняють 
суглоби: 
1. Прості. 
2. Комбіновані. 
3. Кулясті. 
4. Складні. 
5. Багатоосьові 
 
     а   б   в       г             д 
1,2,3,4       1,2,4         2,3,4               1,2,5                 всі відповіді  правильні 
 
IV. Скелет людини складається з таких частин: 
1. Скелета тулуба. 
2. Скелета черепа. 
3. Скелета тазового пояса. 
4. Скелета верхніх кінцівок. 
5. Скелета нижніх кінцівок. 
 
     а                 б               в                              г                            д       
2,3,4,5           1,2,3,5       1,2,4,5      всі відповіді правильні        1,2,3,4 
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V. Хребці мають такі відростки, які відходять від дуги: 
1. Остистий відросток. 
2. Поперечні відростки. 
3. Верхні суглобові. 
4. Нижні суглобові. 
5. Бічні маси. 
 
          а                       б                  в                        г                   д 
всі відповіді 
  правильні           1,2,3,5           1,3,4,5               2,3,4,5         1,2,3,4            
   
VI. Хребтовий стовп людини має такі кривини: 
1. Лордози. 
2. Синдесмози. 
3. Сколіози. 
4. Кіфози. 
 
    а           б                    в                      г                     д 
 1,3,4        1,2,3 всі відповіді правильні        1,2,4           2,3,4          
 
VII. Лопатка - це плоска кістка трикутної форми, яка має: 
1. Верхній край. 
2. Бічний край. 
3. Нижній край. 
4. Верхній кут. 
5. Нижній кут. 
6. Бічний кут. 
 
     а                 б                    в                             г              д 
1,3,4,5        1,3,4,5,6         2,3,4,5,6              1,2,4,5,6        1,2,3,4,5 
 
VIII. Середні зовнішні розміри жіночого таза вимірюються як: 
1. Міжостьова дистанція. 
2 .Міжгребенева дистанція. 
3. Міжвертлюгова дистанція. 
4. Анатомічна кон'югата. 
5. Зовнішня кон'югата. 
 
      а                б                 в                                г                        д 
 1,3,4,5        2,3,4,5  1,2,3,5  всі відповіді правильні        1,2,3,4        
  
IX. До кісток стопи належить заплесно, до складу якого входить: 
1. Надп'яткова кістка. 
2. П'яткова кістка. 
3. Човноподібна кістка. 
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4. Кубоподібна кістка. 
5. Три клиноподібні кістки. 
6. Трикутна кістка. 
 
       а                   б                     в                г                            д 
1,2,3,4,5       1,3,4,5,6        1,2,4,5,6         1,2,3,5,6            1,2,3,4,6 
 
X. Назвати кістки черепа, що мають повітроносні пазухи: 
1. Скронева кістка. 
2. Потилична кістка. 
3. Клиноподібна кістка. 
4. Решітчаста кістка. 
5. Лобова кістка. 
6. Верхня щелепа. 
 
         а          б             в                г                       д                                 
всі відповіді 
 правильні         4,5,6         1,2,3,4,5         2,3,4,5,6              1,2,3,5,6     
 
XI. Назвати отвори клиноподібної кістки: 
1. Верхня очноямкова щілина. 
2. Зорові канали. 
3. Круглі отвори. 
4. Овальні отвори. 
5. Остисті отвори. 
 
    а              б               в                      г                       д 
2,3,4,5       1,3,4,5          1,2,4,5              1,2,3,5                всі відповіді  
                                                                                             правильні 
 
XII. Променево-зап'ястковий суглоб утворений кістками: 
1. Човноподібною. 
2. Півмісяцевою. 
3.Тригранною. 
4. Горохоподібною. 
5. Променевою. 
 
     а                         б                         в               г                д                                  
1,2,4,5   всі відповіді правильні       1,3,4,5  1,2,3,5        2,3,4,5      
   
XIII. Ліктьовий суглоб складний: він складається з декількох простих 
суглобів: 
1. Плечово-ліктьовий. 
2. Над плечово-ключичний. 
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3. Плечово-променевий. 
4. Променево-ліктьовий. 
 
   а           б             в                          г                    д 
1,2,3        1,3,4          2,3,4                 1,2,4       всі відповіді правильні 
 
XIV. Верхня щелепа - кістка зі складною будовою, яка має тіло і 
відростки: 
1. Носовий. 
2. Лобовий. 
3. Виличний. 
4. Піднебінний. 
5. Комірковий. 
 
     а            б            в                          г                             д 
1,3,4,5     1,2,3,4       1,2,3,5      всі відповіді правильні        2,3,4,5     
 
XV. Між кістками мозкового черепа є шви: 
1. Вінцевий шов (між тім'яними кістками та лобовою). 
2. Стріловий шов (між тім'яними кістками). 
3. Лямбдоподібний шов (між тім'яними кістками та потиличною). 
4. Плоский шов (між верхньощелепними кістками). 
 
   а              б                в                         г                            д 
             всі відповіді 
2,3,4       правильні          1,2,3                      1,3,4                         1,2,4   
                           
Відповіді на тестові завдання: 
Ід, IIв, IIIб, IVв, Vд, VIa, VIIг, VIIIв, ІХа, Хб, ХIд, ХІІг, ХIIIб, XIVд, XVв. 
 

Тестові завдання до теми: «М`язи» 
 

І. До мімічних м'язів належать: 
1. Надчерепний м'яз - musculus epicranius. 
2. Коловий м'яз ока -musculus orbicularis oculi. 
3. Коловий м'яз рота - musculus masseter. 
4. Щічний м'яз - musculus buccinator. 
5. Скроневий м'яз - musculus temporalis. 
 
   а              б                      в                     г            д  
1,2,5         2,3,4,5                  1,2,3,4           всі відповіді       1,3,4,5 
                                                                       правильні                        
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II. Жувальні м'язи прикріплюються до нижньої щелепи. До них належать: 
1. Musculus temporalis. 
2. Musculus platysma. 
3. Musculus pterygoideus medialis. 
4. Musculus masseter. 
5. Musculus pterygoideus lateralis. 
 
         а         б                        в                    г                 д 
всі відповіді 
 правильні      1,3,4,5             1,2,3,4               2,3,4,5            1,2,3,5        
 
III. До надпід'язикових м'язів шиї належать: 
1. Двочеревцевий м'яз. 
2. Шило-під'язиковий м'яз. 
3. Щелепно-під'язиковий м'яз. 
4. Щито-під'язиковий м'яз. 
5. Підборідно-під'язиковий м'яз. 
 
     а             б                   в                             г                         д 
2,3,4,5      1,3,4,5             1,2,3,4,5               1,2,3,4           1,2,3,5 
 
IV. Групу м'язів грудної клітки, що прикріплюються до верхніх кінцівок, 
становлять: 
1. Великий грудний м'яз - musculus pectoralis major. 
2. Підключичний м'яз - musculus subclavius. 
3. Міжреброві м'язи - musculi intercostales. 
4. Малий грудний м'яз - musculus pectoralis minor. 
5. Трапецієподібний м'яз - musculus trapezius. 
6. Передній зубчастий м'яз - musculus serratus anterior.  
 
      а                 б                    в                         г                        д  
1,2,3,4,6        1,2,3,5            2,3,4,5                       3,4,5,6                 1,2,4,5,6 
 
V.  Які з перелічених м'язів спини прикріплюються до лопатки: 
1. Задній верхній зубчастий м'яз - musculus serratus posterior superior. 
2. Трапецієподібний м'яз - musculus trapezius. 
3. М'яз - підіймач лопатки - musculus levator scapulae. 
4. Великий ромбоподібний м'яз - musculus rhomboideus major. 
5. Малий ромбоподібний м'яз - musculus erector spinae. 
 
     а              б               в                            г                          д 
1,2,3,4         1,3,5         1,2,4,5                       2,3,4,5             всі відповіді 
                                                                                                   правильні 
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VI. Назвіть м'язи, що належать до м'язів живота: 
1. Прямий м'яз живота -musculus rectus abdominis. 
2. Квадратний м'яз попереку -musculus quadratus lumborum. 
3. Поперечний м'яз живота -musculus transversus abdominis. 
4. Зовнішній косий м'яз живота -musculus obliquus abdominis externus. 
5. Внутрішній косий м'яз живота -musculus obliquus abdominis internus. 
 
     а               б              в                           г                          д 
2,3,4,5       1,2,3,4         1,3,4,5                     1,2,3,5             всі відповіді 
                                                                                                 правильні 
 
VII. До м'язів плечового пояса відносять: 
1 .Дельтоподібний м'яз - musculus deltoideus. 
2. Надостьовий м'яз - musculus infraspinatus. 
3. Великий круглий м'яз - musculus teres major. 
4. Малий круглий м'яз - musculus teres minor. 
5. Підостьовий м'яз - musculus supraspinatus. 
6. Підлопатковий м'яз - musculus subscapularis. 
 
     а               б                       в                    г                д 
                                          всі відповіді 
1,3,4,6      1,2,3,4,5             правильні             2,3,4,5          2,3,4,5,6    

VIII. Які м'язи утворюють лише м'язи плеча ( згиначі та розгиначі): 
1. Двоголовий м'яз плеча. 
2. Дзьобо-плечовий м'яз. 
3. Плечовий м'яз. 
4. Ліктьовий м'яз. 
5. Плечо-променевий м'яз. 
6. Триголовий м'яз плеча. 
 
      а                б                в                      г                 д 
1,2,3,4,5    1,3,4,5,6       1,2,3,4,6   2,3,4,5,6            1,2,3,4,5,6 
 
IX. Назвіть м'язи стегна, які формують передню і задню групи м'язів 
стегна: 
1. Кравецький м'яз. 
2. Тонкий м'яз стегна. 
3. Чотириголовий м'яз стегна. 
4. Двоголовий м'яз стегна. 
5. Півсухожилковий м'яз стегна. 
6. Півперетинчастий м'яз. 
 
        а                      б                    в                    г                 д 
всі відповіді  
  правильні       1,2,4,5         1,3,4,5,6         1,2,3,4          1,2,4,5,6        
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X. Назвіть групу м'язів гомілки, до складу якої належить м'яз, що 
закінчується п'ятковим сухожилком: 
 
      а                      б                в                    г           д 
 
Передній        Передній          Довгий            Довгий      Довгий 
великого-        велико-            м'яз —            м'яз —      м'яз — 
мілковий         гомілко-          розгинач         розгинач      згинач па- 
м'яз                  вий м'яз           пальців            великого      льців 
                                                                          пальця 
 
Довгий            Довгий            Довгий            Довгий      Задній ве- 
м'яз —            м'яз —             м'яз —              м'яз —      лико- 
розгинач         розгинач         розгинач          згинач      гомілко- 
пальців           пальців            великого    великого      вий м'яз 
                                                пальця              пальця 
 
Короткий    Триголо-         Передній          Довгий       Короткий 
малогомі-     вий м'яз         велико-             м'яз —       малогомі- 
лковий     литки         гомілко-    розгинач        лковий 
м'яз                                        вий м'яз    пальців           м'яз 
 
Довгий    Задній ве- 
м'яз —     лико- 
розгинач        гомілко- 
великого    вий м'яз 
пальця 
 
Відповіді на тестові завдання 
Iв; IIб; IIIд; IVд; Vг; VІд; VIIa; VIIIв; ІХв; Хб. 
 

Тестові завдання до теми «Травлення» 
 

I. До парних великих слинних залоз, що відкриваються протоками в 
порожнину рота належать: 
1. Під'язикові -glandulae sublinguales. 
2. Язикові -glandulae linguales. 
3. Піднижньощелепні -glandulae submandibulares. 
4. Привушні -glandulae parotes. 
5. Піднебінні -glandulae palatinea. 
 
     а                 б                       в                  г                     д 
                 всі відповіді 
1,2,4,5        правильні           2,3,4,5              1,3,4             1,2,3,5         
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II. Стінку стравоходу утворюють такі оболонки: 
1. Слизова. 
2. Підслизовий прошарок. 
3. М'язова. 
4. Зовнішня. 
5. Хрящова. 
 
     а                   б                               в                    г                  д 
                  всі відповіді  
1,2,3,4         правильні                  1,3,4,5                 1,2,4,5             1,2,3,5           
 
III. Назвіть основні відділи шлунка: 
1. Кардіальний -cardia. 
2. Дно шлунка -fundus ventriculi. 
3. Тіло шлунка -corpus ventriculi. 
4. Воротарна частина -pars pylorica. 
5. Діафрагмова частина -pars diaphragmalis. 
 
          а           б               в                       г                             д 
всі відповіді  
  правильні      1,2,3,5             1,2,3,4              1,3,4,5              2,3,4,5           
    
IV. До складу шлункового соку входять ферменти і слиз: 
1. Пепсин. 
2. Гастриксин. 
3. Ліпаза. 
4. Лізоцим. 
5. Муцин. 
 
     а              б                  в                               г                     д 
1,3,4,5       1,2,4,5             1,2,3,4                2,3,4,5         усі відповіді  правильні 
 
V. Назвіть складові частини дванадцятипалої кишки: 
1. Верхня частина -pars superior. 
2. Низхідна частина -pars descendens. 
3. Горизонтальна частина -pars transversa. 
4. Поперекова частина -pars lumbalis. 
5. Висхідна частина -pars ascendens. 
 
     а              б                    в                    г                     д 
1,3,4,5       1,2,3,5               1,2,4,5           всі відповіді               2,3,4,5 
                                                                         правильні                             
 
VI. Назвіть відділи тонкої кишки: 
1. Висхідна ободова кишка. 
2. Дванадцятипала кишка. 
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3. Порожня кишка. 
4. Клубова кишка.. 
 
   а             б                  в                           г                       д 
1,3,4          2,3,4               1,2,3             1,2,4         всі відповіді правильні 
 
VII. Назвіть відділи товстої кишки: 
1. Сліпа кишка — caecum. 
2. Висхідна ободова кишка — colon ascendens. 
3. Поперечна ободова кишка — colon transversum.. 
4. Низхідна ободова кишка — colon descendens. 
5. Сигмоподібна ободова кишка — colon sigmoideum. 
6. Пряма кишка — rectum. 
 
     а               б                   в                               г                    д 
1,3,4,5       1,2,4,5,6       всі відповіді               2,3,4,6                   2,3,4,5 
                                         правильні          
 
VIII. Підшлунковий сік містить ферменти, що перетравлюють білки, 
жири, вуглеводи. Назвіть ці ферменти: 
1. Трипсин. 
2. Хімотрипсин. 
3. Ліпаза. 
4. Амілаза. 
5. Мальтаза. 
6. Муцин. 
 
         а                  б                   в                            г                               д 
всі відповіді 
  правильні            2,3,4,5,6        1,3,4,6           1,2,4,5,6                    1,2,3,4,5              
 
IX. Назвіть частки нутрощевої поверхні печінки: 
1. Верхня. 
2. Права. 
3. Ліва. 
4. Квадратна. 
5. Хвостата. 
 
     а                 б                   в                          г                             д 
                всі відповіді 
2,3,4,5       правильні        1,3,4,5                1,2,4,5               1,4,5   
              
Відповіді на тестові завдання: 
Іг; IIа; IIIв; ІVд; Vб; VIб; VIIв; VIIIа; IXa. 
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Тестові завдання до теми «Дихання» 
 

1. Назвіть епітелій, яким вистелена слизова оболонка носа, гортані: 
а) одношаровий плоский; 
б) багатошаровий кубічний; 
в) циліндричний війчастий; 
г) циліндричний багатошаровий; 
д) одношаровий кубічний. 
 
2. Назвіть кістки черепа, що мають повітроносні пазухи і відкриваються в 
порожнину носа: 
а) скронева, решітчаста, потилична, носова; 
б) лобова, верхньощелепна, нижньощелепна, решітчаста; 
в) лобова, клиноподібна, потилична; 
г) лобова, клиноподібна, верхньощелепна, решітчаста; 
д) носова, потилична, нижньощелепна, лобова. 
 
3. Що формує середній шар стінки гортані: 
а) хрящі, м'язи, кістки; 
б) хрящі, м'язи, зв'язки; 
в) м'язи, кістки, сполучна тканина; 
г) м'язи, епітеліальна тканина, кістки; 
д) кістки, м'язи, хрящові на півкільця. 
 
4. Назвіть складові скелета трахеї, бронхів: 
а) хрящові напівкільця, з'єднані за допомогою м'язів; 
б) внутрішній і зовнішній м'язові шари; 
в) хрящові напівкільця, з'єднані за допомогою зв'язок; 
г) кістки, з'єднані за допомогою зв'язок; 
д) сполучна тканина. 
 
5. Назвіть поверхні легень: 
а) реброва, середостінна, хребтова, діафрагмова; 
б) середостінна, хребтова, шийна, реброва; 
в) хребтова, шийна, діафрагмова, реброва; 
г) хребтова, грудна, реброва, шийна. 
 
6. Дайте визначення ацинуса: 
а) часточки легені, які утворюють легеневі сегменти; 
б) основна структурно-організаційна одиниця легені, з яких сформовані 
часточки легень; 
в) основна складова легеневих альвеол; 
г) основна складова кореня легень; 
д) частина бронха, що проходить через ворота легень. 
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7. Нутрощева плевра — це: 
а) оболонка, що вистилає середостіння; 
б) оболонка, що вкриває діафрагмову поверхню легень; 
в) оболонка легень, зрощена з внутрішньою стінкою грудної клітки і органами 
середостіння; 
г) сполучнотканинна пластинка, вкрита мезотелієм, що вистилає внутрішню 
стінку грудної клітки; 
д) оболонка легень, яка зрощена з легеневою тканиною. 
 
8. До складу дихального м'язового апарату грудної клітки належать: 
а) діафрагма; 
б) грудні дихальні м'язи; 
в) зовнішні міжреброві м'язи; 
г) діафрагма й грудні дихальні м'язи; 
д) внутрішні міжреброві м'язи. 
 
9. Функцію живлення легеневої паренхіми і дихальних шляхів виконує: 
а) венозна кров, насичена вуглекислим газом; 
б) артеріальна кров, насичена оксигемоглобіном; 
в) кров, яка надходить з малого кола кровообігу системою легеневої артерії і 
відтікає по легеневих венах; 
г) кров, яка надходить з великого кола кровообігу по бронхіальних артеріях; 
д) капілярна кров, венозна, артеріальна кров. 
 
10. Назвіть співвідношення між кількістю дихальних рухів і серцевих 
скорочень: 
а)1:1; 
б)1:6; 
в)1:10; 
г)1:4; 
д)1:8. 
 
11. Частота дихальних рухів: 
а) залежить від віку; 
б) змінюється залежно від умов життя; 
в) в нормі становить 16—20 за 1 хв; 
г) регулюється дихальним центром; 
д) регулюється гуморальним шляхом. 
 
12. Трахея продовжує гортань і складається з міцних хрящових півкілець, 
з'єднаних між собою: 
а) непосмугованою м'язовою тканиною; 
б) посмугованою м'язовою тканиною; 
в) щільною волокнистою тканиною; 
г) слизовою оболонкою; 
д) кістковою тканиною. 
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13. На рівні IV і V грудних хребців трахея роздвоюється на два головні 
бронхи. Місце її роздвоєння називають: 
а) діафрагмою; 
б) судиною; 
в) середостінням; 
г) біфуркацією; 
д) легенями. 
 
14. Під час видиху повітря проходить через трахею, бронхи, які послідовно 
діляться і утворюють кінцеві розгалуження бронхів? 
а) альвеоли;  
б) ацинус; 
в) артеріоли; 
г) бронхіоли; 
д) капіляри. 
 
15. Що відкривається в дихальні ходи, утворені кінцевими бронхіолами? 
а) бронхи; 
б) бронхіоли; 
в) трахея; 
г) альвеоли; 
д) капіляри. 
 
16. Кінцева бронхіола з'єднується через дихальні ходи з групою альвеол, це 
з'єднання називають: 
а) бронхіолою; 
б) альвеолою; 
в) артеріолою; 
г) ацинусом; 
д) венулою. 
 
17. Частину плеври, яка вкриває легені, називають: 
а) паріетальною; 
б) еластичною; 
в) м'язовою; 
г) нутрощевою; 
д ) пристінковою. 
 
18. Назвіть порожнину, яка має вигляд щілини і розташовується між 
листками плеври: 
а) внутрішня; 
б) черевна; 
в) плевральна; 
г) зовнішня; 
д) дихальна. 
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19. Назвіть простір між передньою поверхнею хребтового стовпа і задньою 
поверхнею груднини та ребрових хребців: 
а) трахея; 
б) стравохід; 
в) біфуркація; 
г) легені; 
д) середостіння. 
 
20. Розташовуючись у грудній клітці, легені нещільно прилягають до 
сусідніх органів. Це сприяє: 
а) вдиху; 
б) видиху; 
в) диханню; 
г) кровообігу; 
д) травленню. 
 
21. Назвіть специфічний регулятор активності нейронів дихального 
центру: 
а) кисень; 
б) кров; 
в) вуглекислий газ; 
г) лімфа; 
д) слина. 
 
22. Дихальний центр розташований у: 
а) спинному мозку; 
б) довгастому мозку; 
в) середньому мозку; 
г) проміжному мозку; 
д) мозочку. 
 
Відповіді па тестові завдання: 
1в, 2г, 3б,4в, 5а, 6б, 7д, 8г, 9г,10г, 11в, 12а, 13г, 14г, 15г, 16г, 17г, 18в, 19д, 20а, 
21в, 22б. 
 

Тестові завдання до теми «Сечостатева система» 
 

I. Вирізку на присередньому краї нирки називають воротами. 
Які органи в цьому місці входять в нирку і виходять з неї? 
1) ниркова артерія; 
2) нерви; 
3) міхурова артерія; 
4) ниркова вена; 
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5) сечовід; 
6) лімфатичні судини. 
 
     а                  б                      в               г                            д 
2,3,4,5         1,2,4,5,6     1,3,4,5,6     всі відповіді              1,3,5,6 
                                                                  правильні                  
 
II. Основною структурно-функціональною одиницею нирки є нефрон. 
Назвіть його елементи: 
1) ниркові стовпи; 
2) судинний клубочок; 
3) капсула; 
4) звивисті канальці; 
5) петля Генле; 
6) прямі канальці. 
 
         а                 б                   в                          г                          д                        
всі відповіді   
  правильні           1,3,4,5,6         1,4,5,6           1,2,3,4          2,3,4,5,6             
 
III. Назвіть частини сечового міхура: 
1) верхівка; 
2) тіло; 
3) шийка; 
4) кривина; 
5) дно. 
 
          а                 б                    в                  г                            д 
всі відповіді 
  правильні            1,2,3,4            2,3,4,5             1,2,3,5             1,2,4,5               
 
IV. Назвіть складові чоловічого сечівника: 
1) перешийок; 
2) передміхурова частина; 
3) перетинчаста частина; 
4) розширена частина; 
5) губчаста частина. 
 
   а                 б                         в                         г                        д 
                всі відповіді  
2,3,5          правильні              1,2,3,4                    2,3,4,5                     1,4,5                   
 
V. Назвіть внутрішні чоловічі статеві органи: 
1) яєчко - testis; 
2) над'яєчко - epididymis; 
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3) сім'явиносна протока - ductus deferens; 
4) сім'яний канатик - funiculus spermaticus; 
5) сім'яний пухирець - vesicula seminalis; 
6) передміхурова залоза - prostata. 
 
     а            б                 в                           г                       д 
                                    всі відповіді  
1,2,4,5     2,3,4,6           правильні              1,3,4,5,6          1,4,5,6                 
 
VI. Назвіть складові частини сім'яного канатика: 
1) сім'явиносна протока; 
2) судини та нерви яєчка; 
3) внутрішня сім'яна фасція; 
4) судини та нерви сім'явиносної протоки; 
5) зовнішня сім'яна фасція; 
6) м'яз — підіймач яєчка. 
 
         а                   б                    в                         г                          д 
всі відповіді  
 правильні               1,3,4,6           2,3,4,5           1,2,4,5,6           2,4,5,6                   
 
VII. Визначіть складові частини маткової труби: 
1) маткова частина; 
2) першийок; 
3) яєчникова частина; 
4) ампула; 
5) лійка. 
 
     а              б                   в                          г                д 
1,2,3,4       1,2,4,5              1,2,3,5                 2,3,4,5        всі відповіді 
                                                                                                   правильні 
 
VIII. Назвіть шари стінки матки: 
1) слизова оболонка — endometrium; 
2) фіброзна оболонка — tunica metrium; 
3) м'язова оболонка — myometrium; 
4) серозна оболонка — perimetrium; 
5) навколоматкова оболонка — parametrium. 
 
     а            б                   в                              г                д 
1,2,3,4     1,2,3,5              2,3,4,5               1,3,4,5           всі відповіді  
                                                                                                    правильні 
IX. Які органи належать до зовнішніх жіночих статевих органів? 
1) великі статеві губи — labiae majora pudendi; 
2) малі статеві губи — labiae minora pudendi; 
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3) присінкові залози — glandule euteris; 
4) присінок піхви — vestibulum vaginae; 
5) піхва — vagina; 
6) клітор — clitoris. 
 
     а                б                     в                   г                               д 
                                                                    всі відповіді 
1,2,4,6       2,3,4,5,6           1,2,3,4,6             правильні                   3,4,5,6               
 
X. Які органи належать до внутрішніх жіночих статевих органів? 
1) яєчник — ovarium; 
2) матка — uterus; 
3) маткові труби — tubae uterinae; 
4) сечівник — ureter; 
5) піхва — vagina. 
 
     а                 б                  в                            г                                д 
               всі відповіді  
1,2,3,4      правильні        2,3,4,5             1,2,4,5                 1,2,3,5                 
   
Відповіді на тестові завдання:  
Iб; IIд; IIIг; IVa; Vв; VIa; VIIб; VIIIг; IXв; Хд.  
 

Тестові завдання до теми "Серцево-судинна система" 
 

1. Складові частини кровоносної системи: 
а) серце, артерії, лімфатичні протоки, вени; 
б) серце, капіляри, вени, лімфатичні вузли; 
в) серце, артерії, вени, капіляри; 
г) артерії, вени, капіляри, лімфатичні судини; 
д) капіляри, вени, артерії, лімфатичні капіляри. 
 
2. Початок та закінчення малого кола кровообігу: 
а) ліве передсердя, лівий шлуночок; 
б) правий шлуночок, ліве передсердя; 
в) лівий шлуночок, ліве передсердя; 
г) праве передсердя, правий шлуночок; 
д) лівий шлуночок, праве передсердя. 
 
3. Початок та закінчення великого кола кровообігу: 
а) правий шлуночок, ліве передсердя; 
б) лівий шлуночок, ліве передсердя; 
в) лівий шлуночок, правий шлуночок; 
г) правий шлуночок, праве передсердя; 
д) лівий шлуночок, праве передсердя. 
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4. Склад внутрішньої оболонки стінки серця (ендокард): 
а) ендотелій, підендотеліальний шар, еластичний, непосмугований м'язовий, 
другий сполучнотканинний шар; 
б) поверхневий та глибокий м'язові шари, сполучнотканинний шар; 
в) підендотеліальний шар, непосмугований м'язовий шар, сполучнотканинний 
шар; 
г) еластичний шар, посмуговані м'язи, сполучнотканинний шар; 
д) непосмугований м'язовий шар, сполучнотканинний шар, еластичний шар, 
другий непосмугований м'язовий шар. 
 
5. Які клапани має серце? 
а) двостулковий передсердно-шлуночковий, півмісяцеві клапани аорти і 
легеневого стовбура; 
б) півмісяцеві клапани аорти і легеневого стовбура; 
в) тристулковий передсердно-шлуночковий, двостулковий передсердно-
шлуночковий, півмісяцеві клапани аорти і легеневого стовбура; 
г) двостулковий клапан аорти, клапан легеневого стовбура, мітральний клапан; 
д) двостулковий клапан легеневого стовбура, мітральнийклапан, клапан аорти, 
тристулковий передсердно-шлуночковий клапан. 
 
6. Які судини входять до малого кола кровообігу? 
а) аорта, дві легеневі вени, чотири легеневі артерії; 
б) легеневий стовбур, дві легеневі артерії, чотири легеневі вени; 
в) легеневий стовбур, аорта, дві легеневі артерії; 
г) чотири легеневі вени, аорта, легеневий стовбур; 
д) дві легеневі вени, легеневий стовбур, аорта. 
 
7. Якими судинами починається і закінчується велике коло кровообігу? 
а) аорта, верхня порожниста вена, нижня порожниста вена; 
б) легеневий стовбур, верхня порожниста вена, нижня порожниста вена; 
в) верхня порожниста вена, вінцевий синус, нижня порожниста вена; 
г) нижня порожниста вена, вінцевий синус, аорта; 
д) аорта, вінцевий синус, верхня порожниста вена? 
 
8. Основні частини провідної частини серця: 
а) передсердно-шлуночковий вузол, пучок Гіса, аортальний клапан; 
б) пазухо-передсердний вузол, передсердно-шлуночковий вузол, волокна 
Пуркін'є, мітральний клапан, пучок Гіса; 
в) пучок Гіса, епікард, передсердно-шлуночковий вузол, ніжки пучка Гіса; 
г) пазухо-передсердний вузол, волокна Пуркін'є, ніжки пучка Гіса, 
передсердно-шлуночковий вузол, перикард; 
д) пазухо-передсердний вузол, передсердно-шлуночковий вузол, пучок Гіса, 
ніжки пучка Гіса, волокна Пуркін'є. 
 
Відповіді на тестові завдання: 
 1в, 2б, 3д, 4а, 5в, 6б, 7а, 8д. 
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Тестові завдання до теми «Нервова система» 
 

I. Зовнішня поверхня спинного мозку має поздовжні щілини та борозни. 
Визначте їх правильні назви: 
1. Верхня серединна щілина. 
2. Передня серединна щілина. 
3. Задня серединна борозна. 
4. Передньобічна борозна. 
5. Задньобічна борозна. 
 
          а                    б                    в                г                          д 
всі відповіді    
  правильні               1,2,4,5           1,3,4,5            1,4,5              2,3,4,5 
 
II. Визначте складові частини стовбура головного мозку з правильними 
латинськими назвами: 
1. Довгастий мозок — medulla oblongata. 
2. Задній мозок — metencefalon. 
3. Середній мозок — mesenecfalon. 
4. Проміжний мозок — diencefalon. 
5. Кінцевий мозок — telencefalon. 
 
   а                      б                    в                  г                         д  
1,2,3                  1,2,4,5          1,3,5             1,3,4,5                  1,4,5 
 
III. Визначте оболонки спинного мозку з правильними латинськими 
назвами: 
1. Тверда мозкова оболона — dura mater spinalis. 
2. Арахноїдальна оболона — tunica arachnoidea. 
3. Слизова оболонка — tunica mucosa. 
4. М'язова оболонка — tunica muscularis. 
5. М'яка мозкова оболона — ріа mater spinalis. 
 
     а                б                      в                        г             д 
1,3,4,5          1, 2,3    всі відповіді правильні    1,2,5           1,2,3,4 
 
IV. На які частки поділяють півкулі головного мозку? 
1. Лобова. 
2. Основна. 
3. Потилична. 
4. Тім'яна. 
5. Скронева. 
6. Острівцева. 
 
     а                     б                    в              г                      д 
                                                                           всі відповіді     
1,2,4,5             1,3,4,5,6               1,2,3,4,6          правильні 2,3,4,5,6 
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V. Визначте черепно-мозкові нерви, що належать до групи рухових нервів: 
1. Окоруховий нерв — nervus oculomotorius. 
2. Блоковий нерв — nervus trochlearis. 
3. Відвідний нерв — nervus abducens. 
4. Зоровий нерв — nervus opticus. 
5. Додатковий нерв — nervus accessories. 
6. Під'язиковий нерв — nervus hypoglossus. 
 
          а                      б                     в                  г                     д 
всі відповіді           
  правильні                1,2,3,4,5               1,2,3,4,6            2,3,4,5,6         1,2,3,5,6 
 
VI. Визначте поділ спинномозкових нервів на відділи: 
1. Шийні нерви — nervi cervicales. 
2. Грудні нерви — nervi thoracici. 
3. Поперекові нерви — nervi lumbales. 
4. Крижові нерви — nervi sacrales. 
5. Куприковий нерв — nervus coccygeus. 
 
          а                       б                  в                        г                    д 
всі відповіді 
  правильні                  1,2,4,5              1,2,3,4               2,3,4,5           1,2,3,5 
 
VII. Визначте черепні нерви, що належать до групи змішаних нервів: 
1. Присінкова-завитковий нерв — nervus vestibulocochlearis. 
2. Трійчастий нерв — nervus trigeminus. 
3. Лицевий нерв — nervus facialis. 
4. Язико-глотковий нерв — nervus glossopharyngeus. 
5. Блукаючий нерв — nervus vagus. 
 
    а                     б                 в                    г                  д 
                                                                      всі відповіді     
1,4,5                 2,3,4,5            1,2,3,4   правильні             1,3,4,5 
 
VIII. Які нерви відходять від шийного нервового сплетення, що утворене 
спинномозковими нервами? 
1. Малий потиличний нерв. 
2. Великий вушний нерв. 
3. Поперечний нерв шиї. 
4. Надключичні нерви. 
5. Діафрагмальний нерв. 
 
     а                     б               в                   г                             д 
                                                                      всі відповіді  
1,3,4,5              2,3,4,5            3,4,5   правильні                1,4,5 
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IX. У яких відділах головного та спинного мозку розташовані центри 
парасимпатичної частини вегетативної нервової системи? 
1.Середній мозок. 
2.Задній мозок. 
3.Довгастий мозок. 
4.Крижова частина спинного мозку. 
5.Поперекова частина спинного мозку. 
 
    а                 б                       в                       г                     д 
                всі відповіді   
2,3,5         правильні         1,3,4                 1,2,3,4            2,3,4,5 
 
Відповіді на тестові завдання: 
Iд; IIа; IIIг; IVб; Vд; VІа; VIIб; VIIIг; ІXг. 
 

Тестові завдання до теми «Органи чуття» 
 
1. На які ділянки поділяється судинна оболонка очного яблука? 
а) райдужка, білкова оболонка, війкове тіло; 
б) райдужка, війкове тіло, власна судинна оболонка; 
в) війкове тіло, райдужка, білкова оболонка; 
г) білкова оболонка, рогівка, райдужка; 
д) білкова оболонка, власна судинна оболонка, рогівка. 
 
2. Які непосмуговані м'язи розміщені у товщі райдужки? 
а) м'яз — звужувач зіниці, коловий м'яз райдужки; 
б) верхній косий м'яз, м'яз — розширювач зіниці; 
в) верхній та нижній косий м'язи райдужки; 
г) латеральний, медіальний м'язи райдужки; 
д) м'яз — звужувач зіниці, м'яз — розширювач зіниці. 
 
3. На які частини поділяється сітківка очного яблука? 
а) зорова, війкова, райдужна; 
б) війкова, кришталик, зіниця; 
в) зіниця, зорова, райдужка; 
г) передня частина, середня, жовта пляма; 
д) зорова, війкова, білкова оболонка. 
 
4. Які елементи входять до складу ядра очного яблука? 
а) кришталик, склисте тіло, білкова оболонка; 
б) склисте тіло, війкове тіло, білкова оболонка; 
в) передня та задня камери, водяниста волога; 
г) кришталик, склисте тіло, водяниста волога; 
д) кришталик, водяниста волога, рогівка. 
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5. Як побудовано склисте тіло? 
а) прозора, тверда, безструктурна маса; 
б) безструктурна, прозора, драглиста маса; 
в) тверда, структурна, прозора речовина; 
г) прозора рідина, що має оболонку; 
д) структурна речовина, що заповнює задню камеру очного яблука. 
 
6. Де розташована задня камера очного яблука? 
а) між кришталиком та склистим тілом; 
б) позаду кришталика і війкового тіла; 
в) між рогівкою і райдужкою; 
г) позаду рогівки, спереду війкового тіла; 
д) позаду райдужки, спереду кришталика і війкового тіла. 
 
7. Що закладено у товщі повік? 
а) хрящі, сполучна тканина, кон'юнктива; 
б) м'язи, залози, кісткові пластинки; 
в) хрящі, м'язи, залози; 
г) сполучна тканина, залози, слизова оболонка; 
д) хрящі, слизова оболонка, сполучна тканина. 
 
8. Які м' язи має очне яблуко? 
а) чотири прямих, два косих, м'яз — підіймач верхньої повіки; 
б) чотири прямих, два косих, коловий м'яз очного яблука; 
в) чотири косих, верхній та нижній прямі; 
г) верхній, нижній прямі, медіальний та латеральний косі; 
д) м'яз — підіймач верхньої повіки, м'яз — опускач нижньої повіки. 
 
9. З яких елементів складається вушна раковина? 
а) завиток, проти завиток, зовнішній слуховий хід; 
б) козелок, проти козелок, сережка; 
в) шкіра, хрящ, слизова оболонка; 
г) завиток, проти завиток, козелок, проти козелок; 
д) еластичний хрящ, зовнішній слуховий хід, барабанна перетинка. 
 
10. Порядок розміщення слухових кісточок у барабанній порожнині 
відносно барабанної перетинки: 
а) за барабанною перетинкою розташовані: стремінце, молоточок, коваделко; 
б) молоточок з’єднаний із барабанною перетинкою та коваделком, а коваделко — 
із стремінцем; 
в) стремінце вставлене у барабанну перетинку і з'єднується із молоточком та 
коваделком; 
г) коваделко лежить у вікні присінка і з'єднується з молоточком і стремінцем. 
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11.3 яких елементів складається кістковий лабіринт внутрішнього вуха? 
а) завитка, кісткові півколові канали, канал завитки; 
б) присінок, завитка, кісткові півколові канали; 
в) передній, середній, задній канали завитки; 
г) перетинчастий лабіринт, присінок, завитка; 
д) завитка, півколові канали, барабанна порожнина. 
 
12. Які стінки має завиткова протока завиткового органа? 
а) присінкова, сполучнотканинна, спіральна; 
б) барабанна, перетинчаста, внутрішня; 
в) зовнішня, внутрішня, присінкова; 
г) барабанна, присінкова, слизова; 
д) нижня, верхня , зовнішня. 
 
13. В яких язикових сосочках розміщуються смакові бруньки? 
а) конічні, трикутні, грибоподібні сосочки; 
б) круглі, валикоподібні, овальні сосочки; 
в) валикоподібні сосочки, грибоподібні, листоподібні; 
г) грибоподібні, ниткоподібні, фігурні сосочки; 
д) листоподібні, фігурні, основні сосочки. 
 
14.3 якої тканини побудований епідерміс шкіри? 
а) призматичний багаторядовий епітелій; 
б) плоский одношаровий епітелій; 
в) циліндричний одношаровий епітелій; 
г) плоский багатошаровий епітелій; 
д) кубічний багатошаровий епітелій. 
 
Відповіді на тестові завдання: 
1б; 2д; 3а; 4г; 5б; 6д; 7г; 8а; 9г; 10б; 11б; І2д; 13в; 14г. 
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