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Тема № 1. Введення в анатомію: історія анатомії, анатомічна термінологія, методи дослідження в анатомії. Осі, площини. 

 

1. Анатомічна номенклатура. Вкажіть рік і місто. 

 

Абревіатура  

номенклатури 

Рік та місто 

 

1. BNA  

2. JNA  

3. PNA  

4. S-PNA  

 

2. Загальні анатомічні терміни. Вкажіть терміни українською мовою. 

  

Термін латинською 

мовою 

Термін українською мовою Термін латинською 

мовою 

Термін українською мовою 

1. Medianus   21. Inferior   

2. Sagittalis   22.  Superficialis  

3. Frontalis   23.  Profundus  

4. Transversalis   24.  Proximalis  

5. Medialis   25.  Distalis  

6. Lateralis   26.  Corpus  

7. Intermedius   27.  Tuberculum  

8. Medius   28.  Fovea, fossa  

9. Anterior   29.  Fissura  

10. Posterior   30.  Incisura  

11. Ventralis  31. Spina  

12.  Dorsalis  32. Crista  

13.  Internus  33. Pars  

14.  Externus  34. Sulcus  

15.  Dexter  35. Arcus  

16.  Sinister  36. Margo  

17.  Longitudinalis  37. Angulus  

18.  Cranialis  38. Paries  

19.  Сaudalis  39. Ramus  

20.  Superior  40. Processus  
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3. Вісі та площини тіла людини. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

Визначте вісі та площини 

 

1.______________________________ 
   ______________________________ 
   ______________________________ 
 
2.______________________________ 
   ______________________________ 
   ______________________________ 
 
3.______________________________ 
   ______________________________ 
   ______________________________ 
 
4.______________________________ 
   ______________________________ 
   ______________________________ 
 
5.______________________________ 
   ______________________________ 
   ______________________________ 
 
6.______________________________ 
   ______________________________ 
   ______________________________ 

 

Рис. 1.1. Вісі та площини тіла людини. 
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1._____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 
4.____________________________________ 
5.____________________________________ 

6.__________________________________ 
7.__________________________________ 
8.__________________________________ 
9.__________________________________ 
 
 

Рис. 1.2.  Топографічні лінії грудної клітки. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Хворий не може нахилити голову вліво та вправо. 

Навколо якої вісі він не може виконувати рухи?: 

 

 

2. Хворий не може зігнути ногу в колінному суглобі. 

Навколо якої вісі він не може виконувати рух? 

 

 

3. Навколо якої вісі обертається голова людини? 

 

 

4. Як називаються рухи навколо фронтальної вісі? 

 

 

5. Як називаються рухи навколо сагітальної вісі? 

 

 

 

6. Яка площина розділяє тіло на праву та ліву половини? 

 

 

7. Яка площина розділяє тіло на верхню та нижню частини? 

 

 

8. Яка площина розділяє тіло на вентральну та дорсальну 

частини? 
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Тема № 2.  Хребці. Загальний план будови хребця. Шийні, грудні, поперекові хребці. Крижова кістка, куприк. Будова, аномалії 

розвитку. 

 

1. Будова трубчастої кістки. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Будова трубчастої кістки  

 

Будова остеону 

1.______________________ 
2.______________________ 
3.______________________ 
 

Щільна та губчаста речовини 

кістки 

1.___________________________ 
2.___________________________ 
3.___________________________ 
4.___________________________ 
 

Рис. 2.1. Будова трубчастої кістки, будова остеону, щільна та губчаста речовини кістки. 
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2. Загальні ознаки хребців. Зробіть підписи до рисунку. 

 

Відділи хребтового стовпа 

 

 

 

 

 

 

1.____________________________ 

 

2.____________________________ 

 

3.____________________________ 

 

4.____________________________ 

 

5.____________________________ 

 

6.____________________________ 

 

7.____________________________ 

 

8.____________________________ 

 

9.____________________________ 

 

 

 

1. Напишіть назву хребця латинською та грецькою 

мовами:_____________________________ 

______________________________________________ 

2. Укажіть фізіологічні вигини хребтового стовпа: 

_______________________________________  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

3. Напишіть терміни основних патологічних станів 

хребтового стовпа та хребців: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

4. У хворого 25-ти років скарги на біль в ділянці нирок. 

Під час рентгенологічного дослідження виявлено 

незрощення дуг III-IV поперекових хребців. Яку 

назву має ця вада розвитку? 

_____________________________________ 

5. Під час огляду дитини 10 років педіатр виявив у 

грудному відділі вигин хребтового стовпа вліво. 

Який діагноз можна поставити пацієнту? 

_____________________________________ 

6. У хворої дитини 10-ти років визначається 

спинномозкова кила в ділянціі XII грудного хребця. 

Незрощення (щілина) якої анатомічної структури 

призвело до випинання спинного 

мозку?________________________________________ 

7. Після падіння з висоти хворий отримав травму 

хребта, яка супроводжувалася кровотечею з 

хребтової артерії. Який відділ хребта пошкоджений? 

______________________________________________

_ 

Рис. 2.2. Хребтовий стовп. Вид збоку (А)  вид спереду (Б). 
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        3. Шийні, грудні, поперекові хребці.  Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Відмінності в будові хребців шийного відділу хребта. 

Перший шийний хребець 

 (атлант, atlant, atlas) 

Другий шийний хребець 

 (осевой, axis) 

Шийні хребці (3-7) 

 

1.____________________ 
2.____________________ 
3.____________________ 
4.____________________ 
5.____________________ 
6.____________________ 
7.____________________ 
8.____________________ 

1.____________________ 
2.____________________ 
3.____________________ 
4.____________________ 
5.____________________ 
6.____________________ 
7.____________________ 
8.____________________ 

1.____________________ 
2.____________________ 
3.____________________ 
4.____________________ 
5.____________________ 
6.____________________ 
7.____________________ 
8.____________________ 
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1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

5.___________________________ 

6.___________________________ 

7.___________________________ 

8.___________________________ 

9.___________________________ 

10.__________________________ 

11.__________________________ 

12.__________________________ 

Рис.  2.4. Будова хребця грудного відділу хребта. А – вид збоку. Б – вид зверху. 

 
 

 

 

1.__________________________ 

2.__________________________ 

3.__________________________ 

4.__________________________ 

5.__________________________ 

6.__________________________ 

 

Рис. 2.5. Будова хребця поперекового відділу хребта. А – вид спереду. Б - вид збоку. 
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4. Крижова кістка, (Оs sacrum). Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

 
1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

 

 

Рис. 2.6. Тазова поверхня. 
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1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

10.______________________________ 

11.______________________________ 

12.______________________________ 

 

 

 

Рис. 2.7. Дорсальна поверхня. 
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5. Куприк. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

Рис. 2.8. Куприк, дорсальна та тазова поверхні. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Шийні хребці: назвіть відмінні особливості їх будови від 

хребців інших відділів:  

 

 

2. Грудні хребці: назвіть відмінні особливості їх будови від 

хребців інших відділів: 
 

3. Поперекові хребці: назвіть відмінні особливості їх будови від 

хребців інших відділів: 

 

 

4. Хворий після аварії отримав травму хребця, який не має тіла. 

Визначте локалізацію пошкодження 

 

5. На рентгенограмі у хворого виявлено перелом хребця, який 

має зуб. Визначте цей хребець. 

 

6. На яких відростках шийних хребців є отвори?  

7. У пораненого кровотеча з гілок сонної артерії. Для тимчасової 

зупинки кровотечі сонну артерію потрібно притиснути до 

горбка поперечного відростка шийного хребця. Якого саме 

хребця? 

 

8. У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому 

місці слід притиснути сонну артерію для тимчасової зупинки 

кровотечі? 

 

9.  У хворого в результаті травми шийного відділу хребтового 

стовпа виявлено переломи поперечних відростків 4 і 5 шийних 

хребців. Яке ускладнення може виникнути у хворого? 

 

10.  Для яких хребців характерна наявність масивного тіла і 

додаткових відростків? 

 

11.  Для яких хребців характерна наявність отвору в поперечних 

відростках? 

 

12.  Укажіть, які хребці мають реброві ямки та пів’ямки?  

 

 

 

 

13. Укажіть шийний хребець, який має найдовший остистий 

відросток. 
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14.  Укажіть шийний хребець, що має бічну масу.  

 

 

15.  Укажіть шийний хребець, що має передні дуги.  

 

 

16. Крижова кістка має в своєму складі 5 гребенів, при злитті яких 

відростків вони утворилися? 

 

 

17.  Що являє собою куприк в еволюційному і онтогенетичному 

аспектах для людини? 

 

18.  Жінка 25-ти років звернулася в поліклініку зі скаргами на біль 

в нижньому відділі хребта, яка з'явилася після падіння. Під час 

пальпації виявлено щільне рухоме утворення в нижньому 

відділі хребта, гематома, припухлість. Перелом якої кістки 

визначив лікар? 

 

19.  На рентгенограмі виявлена щілина по центру крижової кістки 

ззаду. Під час об’єктивного дослідження ніяких клінічних 

симптомів не виявлено. В результаті незрощення яких 

відростків крижових хребців утворилася ця щілина? 

 

20.  Де знаходиться на крижовій кістці вушкоподібна поверхня?  

 

 

 

21.  Як утворюється бічний крижовий гребінь?  

 

 

 

22.  Як утворюється присередній крижовий гребінь? 
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Тема № 3.  Ребра. Груднина. Ключиця. Лопатка.  

 

1. Ребра. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.1. Грудна клітка. 

 

Рис. 3.2. Основні частини ребра. 

 

 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4.______________________________ 

5.______________________________ 

6.______________________________ 

 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4.______________________________ 

5.______________________________ 
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2. Груднина. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 
 

 

 
1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

4._____________________________________________ 

5._____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

7._____________________________________________ 

8._____________________________________________ 

9._____________________________________________ 

10.____________________________________________ 

11.____________________________________________ 

12.____________________________________________ 

 

 

Рис. 3.3. Груднина (вид спереду та збоку). 

 

 

 

 

 

17



3. Лопатка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3.4. Лопатка, вентральна (передня поверхня). Рис. 3.5. Лопатка, дорсальна (задня поверхня). 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

10.______________________________ 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

10.______________________________ 
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4. Ключиця. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 

 

 

Рис. 3.6. Ключиця в складі поясу верхньої кінцівки. 

 

3.7. Ключиця, права. А – вид зверху; Б – вид знизу. 

Визначте анатомічні утворення/ 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19



Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Ребро: основні частини; класифікація. 
 

 

2. Груднина: основні частини; стернальна пункція та її 

клінічне значення? Яке практичне значення має кут 

грудини? 

 

3. З якої кількості кісток складається пояс верхньої кінцівки?   

4. Хворому потрібно провести діагностичну пункцію 

плевральної порожнини. В якому місці потрібно ввести 

голку, щоб уникнути пошкодження міжребрових судин і 

нервів? 

 

5. Хворий під час ДТП отримав травму в ділянці ручки 

груднини. Під час пальпації відзначається біль, 

припухлість. Пошкодження яких ребер можливо? 

 

6. Внаслідок травми хворий отримав перелом ребра, який 

супроводжується кровотечею з підключичної артерії. Яке 

ребро пошкоджено? 

 

7. Пацієнт звернувся у лікарню з травмою хребта на рівні 

хребців, які мають по одній повній ямці для з'єднання з 

відповідними ребрами. Також в них відсутні реберні ямки 

на поперечних відростках. Які це хребці? 

 

8. Хворий звернувся до лікаря з приводу тупої травми грудної 

клітини. Під час огляду визначений перелом ребра, яке 

відповідає нижньому кутку лопатки. Яке це ребро? 

 

9. За даними Re-грам у хворого виявлені тріщини ребер, які 

відносяться до costae spuriae. Визначте рівень 

пошкодження. 

 

10. У потерпілого ушкодження cingulum membri superioris. Під 

час рентгенологічного дослідження виявлений перелом 

 tuberculum conoideum. До якої кістки відноситься 

анатомічне утворення? 

 

11. У потерпілого виявлений перелом справжніх ребер. Які 

ребра відносяться до них? 

 

12. У потерпілого виявлений перелом тих ребер, які  
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коливаються. Які ребра відносяться до них? 

13. Жінка потрапила в автокатастрофу. Під час 

рентгенологічного огляду виявлено тріщину в ділянці 

найбільшого вигину ребра. Яке анатомічне утворення 

пошкоджено? 

 

14. У потерпілого виявлений перелом лопатки в ділянці, що 

слугує для з'єднання з плечовою кісткою. Про яке 

анатомічне утворення йде мова? 

 

15. Під час рентгенологічного дослідження виявлено у 

потерпілого тріщину у звуженій ділянці під суглобовою 

западиною. Яке анатомічне утворення постраждало? 

 

16. Хвора 75 років після падіння на праву половину грудної 

клітки відзначає біль під час дихання та пальпації грудної 

клітини. Визначається крововилив у праву половину 

грудної клітки. Про пошкодження яких кісток можна 

думати? 

 

17. Хворий отримав травму спини та перелом лопатки у 

латеральній частині spina scapulae. Яке утворення лопатки 

найімовірніше пошкоджено? 
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Тема № 4.  Кістки вільної верхньої кінцівки. Будова, аномалії розвитку. 

 

1. Плечова кістка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

А.  

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

10.______________________________ 

11.______________________________ 

12.______________________________ 

13.______________________________ 

14.______________________________ 

15.______________________________ 

 

Б.  

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

10.______________________________ 

11.______________________________ 

12.______________________________ 

13.______________________________ 

14.______________________________ 

15.______________________________ 

 

Рис. 4.1. Плечова кістка. А – вид 

спереду; Б – вид ззаду. 
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2. Ліктьова кістка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

А.  

 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

10.______________________________ 

11.______________________________ 

 

 

Б.   

 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Ліктьова кістка. А – вид спереду; Б – вид 

ззаду. 
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3. Променева кістка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

А.  

 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

 

 

Б.  

 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

10.______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Променева кістка. А – вид спереду; Б – вид 

ззаду. 
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4. Кістки кисті. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 4.4. Кістки кисті. А –долонна  поверхня; Б –тильна поверхня. 

 
1._______________________________       

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

8._______________________________       

9._______________________________ 

10._______________________________ 

11._______________________________ 
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Питання: 

 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Укажіть анатомічні утворення, які відносяться до 

проксимального кінця плечової кістки. 

 

2. Укажіть анатомічні утворення, які відносяться до 

дистального епіфізу плечової кістки. 

 

3. Укажіть анатомічні утворення, які відносяться до 

проксимального кінця ліктьової кістки. 

 

4. Укажіть анатомічні утворення, які відносяться до 

дистального епіфізу ліктьової кістки. 

 

5. Укажіть анатомічні утворення, які відносяться до 

проксимального кінця променевої кістки. 

 

6. Укажіть анатомічні утворення, які відносяться до 

дистального епіфізу променевої кістки. 

 

7. Рентгенологічно у пацієнта діагностовано перелом плечової 

кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого 

м'яза може бути травмовано уламками кістки в першу 

чергу? 

 

8. Чоловік отримав травму в ділянці задньої поверхні плечової 

кістки, при цьому порушено розгинання верхньої кінцівки. 

Яке з кісткових утворень в цьому випадку пошкоджено? 

 

9. Хворого доставили в клініку з переломом плечової кістки. 

В якому місці, швидше за все, сталося пошкодження? 

 

10. Постраждалого в аварії водія доставили в стаціонар з 

ушкодженням присереднього надвиростка плечової кістки. 

Який нерв при цьому може бути пошкоджений? 

 

11. Що  таке синдактилія?  

 

 

 

 

12. Що таке полідактилія?  
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13. Що таке гіпоплазія кінцівки?  

 

 

 

14. Кисть: відділи, кількість кісток у кожному відділі?  

 

 

 

15. Кисть: проксимальний та дистальний відділи, які кістки 

належать до кожного?  

 

16. Кістки п’ястка за класифікацією кісток відносяться до:  

 

17. Після травми у хворого спостерігається біль, набряк та 

гематома присередньої частини зап'ястка. Яка з кісток 

зап'ястка найімовірніше піддалася травмі? 

 

18. Яку форму мають суглобові поверхні першої та п'ятої 

п'ясткових кісток? 

 

19. Під час травми пошкоджена кістка зап'ястка, яка 

відноситься до сесамоподібних кісток. Що це за кістка? 

 

20. Яка кістка знаходиться першою в проксимальному ряду 

зап'ястка (з боку великого пальця)? 
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Тема № 5.  Кульшові кістки. Кістки вільної нижньої кінцівки. Будова, аномалії розвитку. 

 

1. Кульшова кістка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 5.1. Кульшова кістка (зовнішня поверхня). 

 

Рис. 5.2. Кульшова кістка (внутрішня) поверхня. 
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1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

 

 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

16.________________________________________ 

17.________________________________________ 

18.________________________________________ 

19_________________________________________ 

20_________________________________________ 

21._________________________________________ 
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2. Стегнова кістка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

і  

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

16.________________________________________ 

17.________________________________________ 

18.________________________________________ 

 

 

 

Рис. 5.3. Стегнова кістка. А – вид ззаду. В – вид збоку; Б – вид 

спереду. 
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3. Кістки гомілки, наколінок. Зробіть підписи до рисунку 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 
 

 

Б 

Рис. 5.4. Кістки гомілки у складі 

вільної нижньої кінцівки. 

 

Рис. 5.5. Надколінок. А – вид спереду, ззаду; Б – вид у складі колінного суглоба 
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4. Великогомілкова та малогомілкова кістки. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 
1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

 

 

 

Рис. 5.6. Великогомілкова та малогомілкова кістки, праві.  

А – вид спереду; Б – вид ззаду; B – вид збоку. 
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5.  Кістки стопи. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

16.________________________________________ 

17.________________________________________ 

18.________________________________________ 

19.________________________________________ Рис. 5.7. Кістки стопи, тильна поверхня. 

 

 

 

33



Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Якими кістками утворена тазова кістка?  

 
 

2. Які анатомічні утворення відносяться до кульшової западини?  

3. Укажіть анатомічні утворення, які відносяться до 

проксимального кінця стегнової кістки. 
 

4. Укажіть анатомічні утворення, які відносяться до дистального 

епіфізу стегнової кістки. 

 

5. У чоловіка похилого віку внаслідок падіння стався перелом 

стегнової кістки. Вкажіть найпоширеніше місце перелому цієї 

кістки. 

 

6. Під час травмі в ділянці тазу у хворого на рентгенлогічному 

знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Яка з 

перерахованих зв'язок кульшового суглоба була ушкоджена 

під час травми? 

 

7. У потерпілого травма колінного суглоба з пошкодженням 

наколінка. Сухожилок якого м'яза стегна може бути 

пошкоджений при даній травмі? 

 

8. По якій лінії проводиться умовна площина, що розділяє таз на 

великий і малий? 

 

9. Укажіть анатомічні утворення, які знаходяться на 

проксимальному кінці великогомілкової кістки. 

 

10. Укажіть анатомічні утворення, які відносяться до дистального 

епіфізу великогомілкової кістки. 

 

 

11. Укажіть анатомічні утворення, які знаходяться на дистальному 

кінці малогомілкової кістки. 

 

12. Укажіть анатомічні утворення, які відносяться до 

проксимального епіфізу малогомілкової кістки. 

 

13. Назвіть відділи стопи.  

 

 

 

14. Після зіткнення двох автомобілів у одного з водіїв 

відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, 
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сильний біль, особливо під час спроби рухати лівою гомілкою. 

З рани виступають кінці кістки тригранної форми, 

посилюється крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена? 

15. Жінка звернулася в травматологічний пункт. Лікар виявив 

тріщину однієї з кісток заплесна, яка розташована донизу і 

позаду від надп’яткової кістки. Яка саме кістка пошкоджена? 

 

16. Під час рентгенологічного обстеження жінки була виявлена 

тріщина латеральної кісточки. До якої кістки належить це 

анатомічне утворення? 

 

17. У травматологічний пункт звернувся чоловік, у якого 

відзначено зрощення фаланг двох пальців на стопі. Яка 

аномалія у пацієнта? 

 

18. Назвіть відділи нижньої кінцівки.  
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Тема № 6.  Краніологія. Морфофункціональна анатомія черепа. Лобова, тім’яна,  потилична кістки черепа. Будова, аномалії 

розвитку. 

 

1. Лобова кістка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1._______________________________       

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

1._______________________________       

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

1._______________________________       

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

Рис 6.1. Лобова кістка: передня, внутрішня (мозкова) поверхня, вид знизу (орбітальна частина). 
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2. Тім’яна кістка . Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

 

Рис. 6.2. Тім’яна кістка: зовнішня та внутрішня (мозкова) поверхні. 
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3. Потилична кістка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

 

Рис. 6.3. Потилична кістка: зовнішня та внутрішня (мозкова) поверхні. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Які анатомічні особливості будови об'єднують плоскі кістки 

черепа (лобову, тім'яну та потиличну)? 

 

 

2. Чому за класифікацією кісток лобова кістка належить до 

повітроносних? 
 

3. Яким чином з'єднуються кістки склепіння черепа (лобова, 

тім'яна, потилична)? 
 

4. Хворий потрапив в клініку з травмою черепа. Під час 

рентгенологічного обстеження виявлено перелом основи черепа в 

ділянці каналу під'язикового нерва. Яка кістка черепа 

пошкоджена? 

 

5. Після травми  потиличної ділянки визначається тріщина в ділянці 

поперечного синуса. Яка частина потиличної кістки 

пошкоджена? 

 

6. Після звільнення з-під завалу у постраждалого запаморочення 

свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, 

дрібні рани на обличчі. В задньо-верхніх відділах голови 

визначаеться скальпована рана та різка деформація контурів 

голови. Які кістки можуть бути пошкоджені? 

 

7. У потерпілого травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці 

стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кровотечею? 

Яке з утворень ймовірно пошкоджено? 

 

8. У потерпілого виявлено перелом потиличної кістки. Які канали 

потиличної кістки пошкоджені? 
 

9. В результаті травми голови у потерпілого виявлено пошкодження 

правого виростка потиличної кістки. Яка частина потиличної 

кістки пошкоджена? 

 

10. У потерпілого виявлено перелом лобової кістки. Яка ямка 

лобової кістки пошкоджена? 
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Тема № 7.  Скронева кістка. Будова, розвиток, частини. Канали скроневої кістки. Барабанна порожнина, її стінки. 

 

1. Скронева кістка. Зробіть підписи до рисункуу. 

 

А     

 
 

 
A. 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

 

Б. 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

 

Б 

 
 

Рис. 7.1. Скронева кістка: А – зовнішня поверхня; Б – внутрішня поверхня (мозкова). 
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1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

Рис. 7.2. Скронева кістка: вид знизу. 
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2. Канали скроневої кістки. Зробіть підписи до рисункуу. 

 

 

 
 

 

 

 
1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

 

 

Рис. 7.3.  Скронева кістка, вертикальний розтин паралельно вісі 

піраміди. 
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3. Барабанна порожнина. Зробіть підписи до рисункуу. 

 
 

 

 
 

 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

Барабанну порожнину можна 

порівняти з кубом неправильної форми 

обсягом до 1 см3. У ній розрізняють шість 

стінок: верхню, нижню, передню, задню, 

зовнішню і внутрішню. 

Рис. 7.4.  Скронева кістка: барабанна порожнина.  
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. За допомогою яких щілин ділиться на три частини 

скронева кістка? 

  

 

2. Укажіть поверхні кам'янистої частини (піраміди) 

скроневої кістки і анатомічні утворення, які до неї 

відносяться: 

 

3. Які анатомічні утворення відносяться до барабанної 

частини скроневої кістки? 

 

4. Які анатомічні утворення відносяться до лускової частини 

скроневої кістки? 

 

5. Назвіть відростки скроневої кістки:  

 

 

6. Дитина 5 років потрапила до ЛОР - відділення клінічної 

лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. 

Захворювання почалося з запалення носоглотки. Через 

який канал скроневої кістки інфекція потрапила в 

барабанну порожнину? 

 

7. У дитини 8 років з гнійним середнім отитом інфекція з 

барабанної порожнини поширилася на цибулину яремної 

вени. Таке ускладнення розвивається за умови витончення 

однієї зі стінок барабанної порожнини. Аномалія якої 

стінки має місце? 

 

8. Дитина потрапила у ЛОР - відділення клінічної лікарні з 

діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. 

Захворювання почалося з запалення носоглотки. 

Встановлено, що інфекція потрапила в барабанну 

порожнину через слухову трубу, яка знаходиться у: 

 

9. В дитячу лікарню госпіталізували 2-річного хлопчика з 

скаргами на гострий біль у правому вусі. Під час 

обстеження встановлено запалення верхніх дихальних 
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шляхів та правого середнього вуха. Через яке анатомічне 

утворення інфекція змогла проникнути в порожнину 

середнього вуха з носоглотки? 

10. У хворого виявлено руйнування стінки барабанної 

порожнини з розповсюдженням гною в задню черепну 

ямку. Яка з стінок зруйнована? 

 

11. Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на 

внутрішній стінці барабанної порожнини. Руйнування 

якого каналу скроневої кістки можливо? 

 

12. Який з каналів скроневої кістки має загальну стінку з 

м'язово-трубним каналом? 

 

13. Який з каналів скроневої кістки перехрещується з  

каналом лицевого нерва в нижній частині? 

 

14. Під час рентгенологічного обстеження у потерпілого 

виявлено невелике ушкодження верхівки піраміди 

скроневої кістки. Який канал при цьому пошкоджений? 

 

15. Під час рентгенологічного дослідження у потерпілого 

виявлено невелике ушкодження покрівлі барабанної 

порожнини. Яка стінка зруйнована? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45



Тема № 8.  Клиноподібна та решітчаста кістки черепа. 

 

1. Клиноподібна кістка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

A. 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

 

Б. 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

 

Рис. 8.1. Клиноподібна кістка: А – вид спереду; Б – вид ззаду. 
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2. Решітчаста кістка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

А 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

5._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

 

Б 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

 

Рис. 8.2. Решітчаста кістка.: А – вид зверху; Б – вид знизу. 

 

 
 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

Рис. 8.3. Решітчаста кістка: вид збоку.  
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Які анатомічні утворення відносяться до малого крила 

клиноподібної кістки? 

 

2. Які анатомічні утворення знаходяться на великому крилі 

клиноподібної кістки? 

 

 

3. Які анатомічні утворення знаходяться на тілі 

клиноподібної кістки? 

 

 

4. Назвіть відростки решітчастої кістки: 

 

 

5. Які особливості повітроносних порожнин решітчастої 

кістки? 

 

 

 

6. Яке мають значення повітроносні пазухи в кістках черепа? 

 

 

 

7. Хвора 55 років після падіння з висоти потрапила в 

нейрохірургічне відділення. Після обстеження був 

встановлений діагноз «перелом основи черепа». На R-

грамі: лінія перелому пройшла через foramen rotundum, 

sulcus chiasmaticus. Яка кістка пошкоджена? 

 

8. В клініку потрапив чоловік 56 років після автокатастрофи. 

На R-грамі: перелом носової перегородки у верхній 

третині. Яка кістка, найімовірніше, пошкоджена? 

 

9. Внаслідок пухлини гіпофіза під час рентгенологічного 

дослідження виявлено зруйновану і збільшену ямку 

турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому 

вражена? 

 

10. Під час рентгенологічного обстеження кісток основи 

черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, 
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витончення передніх нахилених відростків, руйнування 

різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої 

ендокринної залози може викликати таке пошкодження 

кісток? 

11. У хворого 70 років гнійна інфекція у носовій порожнині. 

Виник абсцес лобової частки мозку. Через яке анатомічне 

утворення поширилася інфекція? 

 

12. У хворого під час рентгенологічного обстеження  

виявлено защемлення верхньощелепного нерва. Який 

отвір клиноподібної кістки пошкоджено? 
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Тема № 9. Кістки лицевого черепа: верхня та нижня щелепи. Будова, аномалії развитку. 

 

1. Верхня щелепа. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
                                                          в 

 

А 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

6._________________________ 

7._________________________ 

8._________________________ 

9._________________________ 

10.________________________ 

11.________________________ 

12. ________________________ 

13.________________________ 

14.________________________ 

15.________________________ 

 

Б 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

6._________________________ 

7._________________________ 

8._________________________ 

9._________________________ 

10.________________________ 

 

В 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1. Верхня щелепа: А – вид збоку; Б – стрілоподібний 

розтин, вид з середини зліва; В -  вид знизу. 
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2. Нижня щелепа. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

А 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12._________________________________________ 

13._________________________________________ 

 

Б 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

 

 

 

Рис. 9.2. Нижня щелепа: А – вид зсередини; Б – вид ззовні. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Які кістки лицевого відділу черепа беруть участь в утворенні 

твердого піднебіння? 

 

2. Назвіть поверхні верхньої щелепи:  

3. Укажіть відростки верхньої щелепи:  

4. Назвіть анатомічні утворення, які знаходяться на тілі нижньої 

щелепи: 

 

5. Назвіть анатомічні утворення, які знаходяться на гілці нижньої 

щелепи: 

 

6. У новонародженого дефект у вигляді серединної щілини 

нижньої щелепи. Незрощення яких відростків призводить до 

таких аномалій розвитку? 

 

7. У потерпілого правобічний перелом середньої третини 

нижньої щелепи. Який канал може бути пошкоджений? 

 

8. У потерпілого травма верхньої щелепи з ушкодженням 

підочноямкового отвору. Яка поверхня щелепи пошкоджена? 

 

9. У потерпілого травма верхньої щелепи, вибитий перший малий 

корінний зуб. Який відросток верхньої щелепи пошкоджений? 

 

10. У потерпілого травма верхньої щелепи з ушкодженням tuber 

maxilla. Яка поверхня щелепи пошкоджена? 

 

11. У потерпілого травма верхньої щелепи з ушкодженням іклової 

ямки. Яка поверхня щелепи пошкоджена? 

 

12. У дитини 8 років, госпіталізованого з приводу травми нижньої 

щелепи у відділенні щелепно-лицевої хірургії під час 

рентгенологічного обстеження виявили в ділянці підборіддя 

хрящову перетинку, яка з'єднує дві симетричні частини 

нижньої щелепи. В якому віці в нормі зростаються дві частини 

нижньої щелепи? 
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Тема № 10. Кістки лицевого черепа: сльозові кістки, носові, леміш, вилична, піднебінна кістка, нижня носова раковина. 
 

Зробіть підписи до рисунку. 

 

1. Носова кіста 2. Вилична кістка 

 

 

 

 

 
 

 

А 

 

 
 

Б 

Рис. 10.1. Носова кістка, права: А – вид 

ззовні; Б – вид зсередини. 

Рис. 10.2. Вилична кістка, права: А – вид ззовні; Б – вид зсередини. 

 
А 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

Б 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

А 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

Б 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 
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3. Леміш 4. Сльозова кістка 

 

 

 

 

Рис. 10.3. Леміш: А – у складі черепа; Б- вид збоку; В 

– вид зверху. 

 

Рис. 10.4. Сльозова кістка: А – вид ззовні; Б – вид зсередини. 

 

 

1._____________________________ 
2._____________________________ 
3._____________________________ 
4._____________________________ 

А 
1._____________________________ 
2._____________________________ 
3._____________________________ 
 

Б 
1._____________________________ 
2._____________________________ 
3._____________________________ 
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5. Нижня носова раковина 6. Піднебінна кістка 

 

 
 

 

 
A 

 

 

 

 

 
Рис. 10.6.  Кісткове піднебіння: А – вид ззовні; Б – вид зсередини. 

 

Рис. 10.5. Нижня носова раковина: А – медіальна 

поверхня; Б – латеральна поверхня. 

 

 

А 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

 

Б 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

А 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

Б 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 
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7. Під’язикова кістка. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10.7. Під’язикова кістка: вид ззовні. 

1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Які кістки лицевого відділу черепа беруть участь в утворенні 

твердого піднебіння? 

 

2. Назвіть відростки піднебінної кістки.  

3. Під час обстеження пацієнта ЛОР-лікар діагностував 

запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході при 

риноскопії був виявлений гній? 

 

4. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається 

закидання молока в носову порожнину. Вкажіть на можливу 

причину виникнення цього порушення: 

 

5. Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Під 

час рентгенологічного дослідження підтвердився діагноз - 

фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході 

під час огляду порожнини носа можуть спостерігатися гнійні 

виділення? 

 

6. У пацієнта внаслідок травми виявлений перелом кісткової 

перегородки порожнини носа. Які кістки пошкоджені? 

 

 

 

7. Під час змагань спортсмен отримав удар в спинку носа, де 

спостерігається значний крововилив, припухлість і біль при 

пальпації. Яка з кісток лицевого черепа при цьому найчастіше 

пошкоджується? 
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Тема № 11.  Топографія порожнини черепа (очна ямка, ротова і носова порожнини, приносові пазухи), їх сполучення. 

 

1. Очна ямка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

Рис. 11.1. Очна ямка. 
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2. Кісткова основа носової порожнини. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

Рис. 11.2. Стрілоподібний розтин носової порожнини. 

 

 

 

Рис. 11.3. Кістково-хрящьова перегородка носа. 
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3. Носова порожнина. Кістки, які беруть участь в утворенні ротової порожнини (кісткова основа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

5._________________________________ 

6._________________________________ 

7._________________________________ 

8._________________________________ 

10.________________________________ 

 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

4.________________________________ 

5.________________________________ 

6.________________________________ 

7.________________________________ 

8.________________________________ 

10._______________________________ 

 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

4.________________________________ 

5.________________________________ 

6.________________________________ 

7.________________________________ 

8.________________________________ 

10._______________________________ 

11._______________________________ 

12. _______________________________ 

 

11.4. Кістки, які беруть участь в утворенні ротової порожнини. 
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4. Приносові пазухи. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 
 

1.____________________________________________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Рис. 11.5. Загальна схема локалізації приносових пазух в будові черепа. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Назвіть стінки очної ямки та якими анатомічними утвореннями 

вони утворені? 
 

2. Укажіть сполучення очної ямки:  

 

 

 

3. Назвіть стінки носової порожнини та якими кістками вони 

утворені? 
 

4. Чим утворена кісткова перегородка порожнини носа?  

5. Скільки носових ходів в порожнині носа та які їхні сполучення?  

6. Чим утворено кісткове тверде піднебіння?  

7. У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину 

носової порожнини витікає гній? 
 

8. Рентгенологічно встановлено затемнення в ділянці 

верхньощелепної пазухи справа, що свідчить про наявність 

гною. У який носовий хід буде виділятися патологічна рідина? 

 

9. У пацієнта внаслідок травми виявлений перелом кісткової 

перегородки носової порожнини. Які кістки пошкоджені? 

 

10. У хворого 30 років діагностовано гострий запальний процес 

слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу стало 

відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були 

виділення з носа. З якого відділу носової порожнини інфекція 

могла проникнути в нососльозову протоку? 

 

11. Після травми у жінки 50 років є припухлість в ділянці носа, 

відсутність нюху, набряк слизової оболонки носа. Яку з кісток 

черепа травмували? 

 

12. У хворого хронічне запалення слизової оболонки носової 

порожнини з'явилися симптоми ураження слизової оболонки 

лобової пазухи (фронтит). Через яке утворення носової 

порожнини стало можливим поширення інфекції? 
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Тема № 12. Склепіння та основа черепа. Черепні ямки. 

 

1. Зовнішня основа черепа. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

16.________________________________________ 

17.________________________________________ 

18.________________________________________ 

19.________________________________________ 

20.________________________________________ 

21.________________________________________ Рис. 12.1. Зовнішня основа черепа. 
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2. Внутрішня основа черепа. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

16.________________________________________ 

17.________________________________________ 

18.________________________________________ 

19.________________________________________ 

20.________________________________________ 

21.________________________________________ 

22.________________________________________ 

23.________________________________________ 

24.________________________________________ Рис. 12.2. Внутрішня основа черепа. 
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3. Черепні ямки. Зробіть підписи до рисунку. 
 

 

 
 

 
1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

 

Рис. 12.3. Черепні ямки. 

 
 

 

 
 

 

Рис. 12.4. Склепіння черепа, кістки які беруть участь у його утворнні. 
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Питання: 

 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Якими швами з'єднуються кістки черепа? 

 

 

 

2. Внутрішню поверхню черепа представлено трьома 

черепними ямками. Укажіть їх межі: 

 

 

 

3. Назвіть контрфорси черепа. 

 

 

 

4. Що таке черепний індекс? 

 

 

5. Після перенесеної черепно-мозкової травми та 

рентгенологічного обстеження виявлено перелом основи 

черепа. Лінія перелому проходить через остистий та 

круглий отвори. Яка кістка пошкоджена в результаті 

травми? 

 

6. Після травми ока у хворого виникло нагноєння м'яких 

тканин очної ямки. Через яке анатомічне утворення 

гнійний процес може поширитися в середню черепну 

ямку? 

 

7. В яку порожнину черепа буде поширюватися крововилив, 

якщо зруйновано венозну судину в ділянці яремного 

отвору? 

 

8. У хворого травма в ділянці склепіння черепа. Який синус 

пошкоджений? 

 

9. У хворого виявлено зруйновану стінку барабанної 

порожнини з розповсюдженням гною в задню черепну 

ямку. Яка з стінок зруйнована? 
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10. Дитина 3-х років поступила в клініку з діагнозом: отит. Є 

ймовірність поширення гною з барабанної порожнини 

через верхню стінку. В яку черепну ямку може потрапити 

гній? 

 

11. У хворого виявлено руйнування стінки барабанної 

порожнини з розповсюдженням гною в задній черепній 

ямці. Яка з стінок зруйнована? 

 

12. Під час гнійного отиту гній поширився в комірки 

соскоподібного відростка і далі ускладнився менінгітом. В 

яку ямку черепа поширився гній з барабанної порожнини? 

 

13. Лікар прогнозує можливість запалення клітковини очної 

ямки під час гнійного запалення в ділянці 

підочноямкового отвору. Через яке з утворень можливе 

поширення інфекції? 
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Тема № 13.  Скронева, подскронева, крилопіднебінна ямки черепа, їх границі, сполучення з іншими топографичними 

утвореннями черепа. Череп в цілому. Контрфорси черепа. 

 

1. Скронева, подскронева, крилопіднебінна ямки черепа. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 
1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

16.________________________________________ 

 

Рис. 13.1. А – скронева ямка з скроневим м’язом; Б – скронева, 

підскронева, крилопіднебінна ямки черепа. 
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2. Череп в цілому. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 13. 2. а – вид спереду; б – вид збоку; в – вид ззаду 
1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 

7.__________________________________ 

8.__________________________________ 

10._________________________________ 

11._________________________________ 

12._________________________________ 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 

7.__________________________________ 

8.__________________________________ 

10._________________________________ 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 

7.__________________________________ 
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3.  Контрфорси черепа. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

13.3. Контрфорси черепа. 

 

а - контрфорси верхньої щелепи (вид 

спереду);  

б - контрфорси верхньої щелепи (вид збоку 

на черепі); в - піднебінні к 

онтрфорси;  

г - контрфорси верхньої щелепи (вид 

збоку);  

д - контрфорси верхньої щелепи;  

е - контрфорси нижньої щелепи;  

ж - контрфорси передньої (1), середньої (2), 

задньої (3) черепних ямок та великого 

отвору (4). 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Укажіть межі скроневої ямки:  

2. Укажіть межі підскроневої ямки: 
 

 

3. Назвіть стінки крилопіднебінної ямки та якими анатомічними 

утвореннями вона сформована? 

 

4. Назвіть сполучення крилопіднебінної ямки: 
 

 

5. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. 

Через яке анатомічне утворення гнійний процес може 

поширитися в крило-піднебінну ямку? 

 

6. У хворого запальний процес в ділянці привушної слинної 

залози. Яким чином запальний процес може проникнути у 

крилопіднебінну ямку? 

 

7. Лікарю-стоматологу для знеболювання необхідно ввести 

анестетик в крилопіднебінну ямку з ротової порожнини. В 

ділянці якого анатомічного утворення потрібно робити 

ін'єкцію? 

 

8. Під час обстеження у хворого виявлено абсцес крило-

піднебінної ямки. Куди може поширитися інфекція при 

несвоєчасному наданні медичної допомоги? 

 

9. Підскронева ямка має сполучення з середньою черепною 

ямкою через: 

 

10. Підскронева ямка з крилопіднебінною ямкою з'єднується 

через: 

 

11. Підскронева ямка з орбітою з'єднується через:  

12. Скронева ямка відділяється від підскроневої ямки:  
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Тема № 14. Вчення про з’єднання кісток. Класифікація, види з’єднань. З’єднання між хребцями. Хребтовий стовп в цілому. 

Вигини хребтового стовпа. Грудна клітка в цілому. 

 

1. Загальна синдесмологія. Види з’єднань. Дайте визначення терміну. 

 

Дайте визначення терміну 

1. Синартрози 

(synartthrosis)  

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Зв’язка (ligamentum) 

Синеластоз (synelastosis) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Мембрана (membrana) ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Шов (sutura) ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Тім’ячка (fonticuli) ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Вклинення (homphosis) ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Геміартрози 

(Hemiartrosis)  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Діартрози, суглоби, 

синовіальні з’єднання 

(diarthrosis, articulatio,  

junctura synovialis) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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2. Класифікація суглобів. Наведіть приклади суглобів для кожного різновиду. Дайте визначення кожному різновиду 

суглобів з прикладом. 
 

По кількості вісей 

руху: 

За формою Наведіть приклади суглобів  

для кожного різновиду 

 

а) Одноосьові 

 

Циліндричний суглоб, (лат. art. cylindrica). 

Блокоподібний суглоб, (лат. art. ginglymus). 

Обертовий суглоб, як різновид блокоподібного 

суглобу. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

б) Двухосьові 

 

Эліпсоподібний (лат. art. ellipsoidea). 

Двовиростковий (лат. art. condylaris). 

Сідлоподібний (лат. art. sellaris). 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

в) Багатоосьові 

 

Кулястий (лат. art. spheroidea). 

Чашоподібний, як різновид кулястого 

Плоский (лат. art. plana). 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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По кількості суглобових поверхонь:  Дайте визначення кожному різновиду 

суглобів з прикладом 

1. Простий суглоб(лат. articulatio simplex). __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Складний суглоб (лат. articulatio composita). __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Комплексний суглоб (лат. articulatio 

complexa). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Комбінований суглоб (лат. articulatio 

combinata). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Перерахуйте обов'язкові компоненти суглоба: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Перерахуйте додаткові компоненти суглоба: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Назвіть види рухів у суглобах: 

1. Навколо фронтальної вісі______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

2. Навколо стрілоподібної вісі ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

3. Навколо вертикальної віси_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

                  Схема характеристики суглоба. 

 
1. Назва суглоба (українська та латинська)? 

2. Які кістки беруть участь в утворенні суглоба? 

3. Які суглобові поверхні беруть участь в утворенні 

суглоба?  

4. Конгруентність суглобових поверхонь (якщо не 

конгруентні, 

 то чим доповнююються)? 

5. Характеристика капсули суглоба (де і як 

прикріплюється)? 

6. Зв’язки суглоба? 

7. До яких суглобів належить за формою та функцією? 

8. Які рухи та навколо яких вісей можливі у суглобах? 
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3. З’єднання кісток хребтового стовпа. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 
1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

7.___________________________________________ 

8.___________________________________________ 

9.___________________________________________ 

10.__________________________________________ 

11.__________________________________________ 

12.__________________________________________ 

13.__________________________________________ 

 

Рис. 14.1. З'єднання між поперекових хребців, горизонтальний розтин; вид зверху. 
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1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

7.___________________________________________ 

8.___________________________________________ 

 

Рис. 14.2. З'єднання між поперекових хребців, стрілоподібний 

розтин; вид збоку. 
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4. Хребтовий стовп в цілому. Вигини хребтового стовпа. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

Рис. 14.3. Хребтовий стовп в цілому. Рис. 14.4. Фізіологічні вигини хребтового стовпа. 
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5. Грудна клітка в цілому. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 14.5. Грудна клітка в цілому. Рис 14.6. Суглоби та зв’язки груднини, ребер та хребця. 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

7.___________________________________________ 

8.___________________________________________ 

9.___________________________________________ 

10.__________________________________________ 

 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

7.___________________________________________ 

8.___________________________________________ 

9.___________________________________________ 

10.__________________________________________ 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Які суглоби називають простими? 

 

 

 

 

2. Які суглоби називають складними?  

 

 

3. Які суглоби є комбінованими? 

 

 

 

 

4. Які суглоби називають комплексними?  

 

 

5. У хворого 45-ти років з підозрою на запалення оболон 

мозку потрібно взяти спинномозкову рідину. Зроблено 

діагностичну пункцію між дугами поперекових хребців. 

Через яку зв'язку повинна проникнути голка при пункції? 

 

6. Під час операції на хребтовому стовпі хворому видалили 

дуги хребців і зв'язки, що з'єднують їх. Назвіть ці зв'язки. 

 

7. Пацієнт стопою правої нижньої кінцівки описує умовне 

коло на підлозі. Як називається здійснюваний рух? 

 

8. Які вигини хребта слід вважати первинними? 

 

 

9. Які вигини хребтового стовпа слід вважати вторинними?  

 

 

 

10. У пацієнта діагностовано компресійний перелом 

поперекового хребця. При цьому різко збільшилася 

кривизна лордозу поперекового відділу хребта. 

Пошкодженням якої зв'язки може супроводжуватися така 

зміна кривини хребтового стовпа? 
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11. До яких суглобів за класифікацією відноситься 

акроміально-ключичний суглоб? Назвіть його суглобові 

поверхні: 

 

 

 

 

12. Укажіть форми грудної клітки в нормі:  

 

 

 

13. Під час проходження медкомісії у пацієнта 25 років 

виявлено патологічний тип грудної клітки. При цьому 

поперечні розміри зменшені, а груднина виступає вперед. 

Визначити тип грудної клітки: 

 

 

 

 

 

14. У пацієнта під час огляду в клініці було виявлено 

патологічний тип грудної клітки. При цій аномалії 

мечоподібний відросток був сильно зміщений назад, 

утворюючи поглиблення в нижній частині передньої 

грудної стінки. Визначте тип аномалії: 

 

15. У лікарню звернувся хворий з округлою, однаковою по 

всій довжині грудниною. Ребра при цьому 

розташовуються горизонтально. Підгруднинний кут 

тупий. Яка форма грудної клітки спостерігається? 
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Тема № 15. З’єднання кісток черепа та черепа з хребтовим стовпом. Скронево-нижньощелепний суглоб. Будова, біомеханіка 

рухів. Вікові та статеві особливості черепа. Рентгенанатомія черепа. Краніометрія. 

 

1. З’єднання черепа з хребтовим стовпом. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис 15. 1. Атланто-потиличний та атланто-осьовий 

суглоби (articulation atlanto-occipitalis et 

articulationnes atlanto-axialis). Вид спереду (збоку 

хребтового каналу). 

Рис. 15.2. Атланто-потиличний суглоб, вид збоку. 
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Рис. 15.3. Зв’язки та суглоби шийних хребців та 

потиличної кістки, вид ззаду. 

Рис. 15. 4. Зв’язки та суглоби атланта та осьового хребця, 

вид зверху. 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

4._____________________________________________ 

5._____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 

1._______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

4._______________________________________________ 

5._______________________________________________ 

6._______________________________________________ 

7._______________________________________________ 

8. ______________________________________________ 
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2. З’єднання кісток черепа. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 15.5. А – череп новонародженого (тім’ячка), вид 

збоку. 

Рис. 15.5. Б – череп новонародженого (тім’ячка), вид 

зверху. 

1._______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

4._______________________________________________ 

1._______________________________________________ 

2._______________________________________________ 
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3. Види швів. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Плоский - №____ 

Лускоподібний - № ____ 

Зубчастий - № ____ 

 

 

 

 

 

Рис 15.6. Види швів, які з’єднують кістки черепа. 
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4. Скронево-нижньощелепний суглоб. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рис. 15.7. Скронево-нижньощелепний суглоб 

(стрілоподібний розтин), вид справа. 

Рис. 15.8. Скронево-нижньощелепний суглоб 

(стрілоподібний розтин), вид справа зсередини. 

1._______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

4._______________________________________________ 

1._______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Які синдесмози черепа ви знаєте?  

2. Які синхондрози черепа ви знаєте?  

3. До якої класифікації відноситься articulátio 

temporomandibuláris? Назвіть його суставні поверхні: 

 

4. Вкажіть зв’зки articulátio temporomandibuláris?  

5. Які рухи можливі в articulátio temporomandibuláris? 

 

 

6. Після звільненя з-під завала у постраждалого відмічається  

багато підшкірних крововиливів на голові та шії, невеликі 

ушкодження на обличчі та перелом скронево-

нижньощелепного суглобу. Які кістки можуть бути 

пошкодженими? 

 

7. Під час обстеження 6-місячної дитини лікар виявив незакрите 

заднє тім’ячко. У якому віці воно закривається при 

нормальному розвитку дитини? 

 

8. У чоловіка пошкоджений скронево-нижньощелепний суглоб. 

Лікар виявив розрив зв’язки, що йде від скулової дуги до 

шийки нижньої щелепи. Яка це зв’язка? 

 

9. У хлопчика пошкоджений articulátio temporomandibuláris. 

Лікар виявив розрив зв'язки, що іде між великим крилом 

клиноподібної кістки і вуглом нижньої щелепи. Яка це зв’язка? 

 

10. У жінки травмований articulátio temporomandibuláris. Лікар 

виявив розрив зв'язки, що іде між шилоподібним відростком та 

кутом нижньої щелепи. Яка це зв’язка? 

 

11. Під час обстеження дитини лікар виявив незрощення 

переднього тім’ячка. У якому віці воно зарощується при 

нормальному розвитку дитини? 

 

12. Який за формою атланто-потиличний суглоб та який рух 

виконує він? 

 

13. Назвіть мембрани, які зміцнюють атланто-потиличний суглоб?  

14. До яких суглобів за класифікацією відноситься серединний 

атланто-осьовий суглоб? Назвіть його суглобові поверхні. 
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15. Назвіть зв’язки, які зміцнюють серединний атланто-осьовий 

суглоб? 

 

16. До яких суглобів за класифікацією відноситься латеральний 

атланто-осьовий суглоб? Назвіть його суглобові поверхні: 
 

 

17. Після ДТП травмований не може кивати головою (згинання та 

розгинання голови). Функція якого суглобу порушена? 

 

18. До сімейного лікаря звернувся чоловік 40 років, у якого було 

діагностовано порушення крововідтоку у хребтовій артерії. 

Яку структуру вона пронизує, щоб потрапити в порожнину 

черепа? 

 

19. 18-річний студент пірнув в недозволеному місці, внаслідок 

удару головою наступила миттєва смерть. На розтині виявлено 

пошкодження атланто-осьового суглоба та зуба осьового 

хребця, поранення спинного та довгастого мозку. 

Пошкодження яких зв'язок відбулося? 

 

20. Які рухи можливі в латеральному атланто-осьовому суглобі?  

21. Які рухи можливі в серединному атланто-осьовому суглобі?  
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Тема № 16. З'єднання кісток пояса верхньої кінцівки. З'єднання кісток вільної верхньої кінцівки. 

 

1. З'єднання кісток поясу верхньої кінцівки. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 

 
1.___________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

3.___________________________________________________ 

4.___________________________________________________ 

5.___________________________________________________ 

6.___________________________________________________ 

7.___________________________________________________ 

8.___________________________________________________ 

9.____________________________________________________ 

10.___________________________________________________ 

11.___________________________________________________ 

12.___________________________________________________ 

13.___________________________________________________ 

14.___________________________________________________ 

15.___________________________________________________ 

Рис 16.1. З'єднання кісток поясу верхньої кінцівки. 
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2. Плечовий суглоб. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

Рис. 16.2.  Плечовий суглоб, правий, вид спереду (капсула 

та зв’зки суглоба. 

Рис. 16.3. 2. Плечовий суглоб, правий. Фронтальний розпил. 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 

7.________________________________________________ 

8.________________________________________________ 

9.________________________________________________ 

 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 

7.________________________________________________ 

8.________________________________________________ 

9.________________________________________________ 

10._______________________________________________ 

11._______________________________________________ 

12._______________________________________________ 

90



 

3. Ліктьовий суглоб. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
                                                                                А                                                               Б 

Рис. 16.4. Ліктьовий суглоб, вид спереду.  

А – зовнішній вид;                                                                             Б - капсула суглоба видалена. 
1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 

7.________________________________________________ 

8.________________________________________________ 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 
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4. З’єднання кісток передпліччя, передпліччя та кисті. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
                                                          Б 

 

 

 

Рис. 16.5. З’єднання кісток передпліччя (А),  

Ліктьовий суглоб, правий (Б). 

Рис. 16.6. Анатомія променево-зап’ясткового суглоба (кістки 

та зв’язки). Променево-зап’ястковий суглоб. 
1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 

7.________________________________________________ 

8.________________________________________________ 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 
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Рис. 16.7. Суглоби та зв’язки кисті: а - вид спереду: Рис. 16.8. б - фронтальний розпил лівого променево-

зап’ясткового суглоба та зап’ясткові суглоби), вид спереду: 
1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 
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7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

16.________________________________________ 

17.________________________________________ 

18.________________________________________ 

19.________________________________________ 

20.________________________________________ 

21.________________________________________ 

22.________________________________________ 

23.________________________________________ 

7.________________________________________________ 

8.________________________________________________ 

9.________________________________________________ 

10._______________________________________________ 

11._______________________________________________ 

12._______________________________________________ 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. До яких суглобів за класифікацією відноситься плечовий 

суглоб? Назвіть його суглобові поверхні: 

 

2. Які випинання утворює синовіальний оболонка плечового 

суглоба? Яке їх практичне значення? 

 

3. Назвіть форму, функції, можливі руху в плечовому суглобі: 
 

 

 

4. Чому в плечовму суглобі, в порівнянні з іншими, відбуваються 

найчастіше вивихи? 

 

 

 

5. Назвіть кістки, суглобові поверхні, зв'язки суглоба, які беруть 

участь в утворенні ліктьового суглобу: 

 

6. Назвіть можливі рухи в ліктьовому суглобі. 
 

 

 

7. Якими за формою є проксимальний та дистальний променево-

ліктьовий суглоби? 

 

 

8. Назвіть кістки, зв'язки, які беруть участь в утворенні 

променево-зап’ясткового суглоба, а також можливі рухи в 

ньому: 

 

9. Назвіть кістки, які утворюють середньозап’ястковий суглоб, 

який він за формою? 

 

10. Під час підготовки до змагань гімнаст отримав травму з 

вивихом у плечовому суглобі. Сухожилок якого м'яза плеча 

проходить всередині порожнини вищезазначеного суглоба та 

може бути ушкодженим? 

 

11. На рентгенограмі у хворої 36 років (після тупої травми кисті) 

виявлений перелом дистального епіфіза променевої кістки та 

тріщину човноподібної, півмісяцевої та тригранної кісток. 

Пошкодження якого суглоба діагностував лікар? 
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Тема № 17. З'єднання кісток пояса нижньої кінцівки. Таз в цілому. Розміри таза. Вікові та статеві особливості таза. 

Кульшовий суглоб. Будова, біомеханіка рухів. З'єднання кісток вільної нижньої кінцівки. Рентгенанатомія кісток та з'єднань. 

 

1.  З'єднання кісток поясу нижньої кінцівки. Таз в цілому. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

Рис.17.1. Розподіл кульшової кістки на клубову, лобкову та сідничу. 

До 15 років три окремі кістки з'єднуються за допомогою хрящової тканини (синхондроз), далі 

відбувається зрощення кісток, скостеніння за допомогою кісткової тканини (синостоз). 
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З'єднання кісток пояса нижніх кінцівок. Зробіть підписи до рисунку. 

Рис. 17.2. А - вид спереду. Рис. 17.3. Б - вид ззаду. 

1.__________________________________________________ 
2.__________________________________________________ 
3.__________________________________________________ 
4.__________________________________________________ 
5.__________________________________________________ 
6.__________________________________________________ 
7.__________________________________________________ 
8.__________________________________________________ 
9.__________________________________________________ 
10._________________________________________________ 
11._________________________________________________ 
12._________________________________________________ 
13._________________________________________________ 
14._________________________________________________ 
15._________________________________________________ 
16._________________________________________________ 
17._________________________________________________ 
 

1.__________________________________________________ 
2.__________________________________________________ 
3.__________________________________________________ 
4.__________________________________________________ 
5.__________________________________________________ 
6.__________________________________________________ 
7.__________________________________________________ 
8.__________________________________________________ 
9.__________________________________________________ 
10._________________________________________________ 
11._________________________________________________ 
12._________________________________________________ 
13._________________________________________________ 
14._________________________________________________ 
15._________________________________________________ 
16._________________________________________________ 
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2.  Розміри тазу. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

В акушерській практиці основну роль відіграє 

малий таз, який складається з 4 площин: 

1. Площина входу у малий таз. 

2. Площина широкої частини малого тазу. 

3. Площина вузької частини порожнини малого тазу. 

4. Площина виходу з малого тазу. 

 

 
1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 
 

Основні розміри жіночого тазу: 

1. distancia spinarum - відстань між переднє-верхніми остями 

клубових кісток 25-25 см. 

2.  distsancia cristarum - відстань між найбільш віддаленими 

точками гребенів клубових кісток 27-28 см. 

3.  distancia trochanterica - відстань між великими вертлюгами 

стегнових кісток 30-31 см. 

4. coniugata externa - відстань від середини симфізу до 

надкрижової ямки 20-21 см. При цьому положенні жінки на 

боці нижня нога зігнута в колінному та кульшовому суглобах і 

приведена до живота. Верхня нога пряма.

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 
Рис. 17.4. Основні розміри жіночого таза. 
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1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

10.________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рис. 17.5. Лінії розміру жіночого таза (стрілоподібна площина). 
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3.  Кульшовий суглоб.Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
А 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

 

Б 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

9._________________________________________ 

Рис. 17.6. Кульшовий суглоб, правий: 

а - фронтальним розпилом розкрита порожнина кульшового 

суглобу; 

б - зв'язки суглоба, вид спереду: 
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4.  Колінний суглоб. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17.7. 

а - вид спереду: 

 

Рис. 17.8. 

б - після розтину порожнини 

суглоба: 

 

Рис. 17.9. 

в - стрілоподібний розтин суглоба у 

стрілоподібній площині: 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

4.________________________________ 

5.________________________________ 

6.________________________________ 

7.________________________________ 

8.________________________________ 

9.________________________________ 

10._______________________________ 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

5._________________________________ 

6._________________________________ 

7._________________________________ 

8._________________________________ 

9._________________________________ 
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5.  З’єднання кісток гомілки та стопи. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 
 

 

 
1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

10.______________________________ 

11.______________________________ 

12.______________________________ 

13.______________________________ 

14.______________________________ 

15.______________________________ 

16.______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 17.10. Кістки гомілки, правої. А - вид спереду; Б - 

вид ззаду; В - вид зправа. 
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1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

10.______________________________ 

11.______________________________ 

12.______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17.11. А- Меніски колінного суглоба;  

                 Б – З’єднання кісток гомілки.  
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6. Суглоби стопи, стопа в цілому. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

Рис. 17.12. Суглоби стопи: 

а - вид стопи зверху: 

б – вид стопи з медіальної сторони: 

 
А. 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

9._______________________________ 

 

Б. 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 
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1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

16.________________________________________ 

17.________________________________________ 

18.________________________________________ 

19.________________________________________ 

Рис. 17.13. Суглоби та зв’язки стопи (вид знизу). 
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1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

10.________________________________________ 

11.________________________________________ 

12.________________________________________ 

13.________________________________________ 

14.________________________________________ 

15.________________________________________ 

16.________________________________________ 

17.________________________________________ 

18.________________________________________ 

19.________________________________________ 

20.________________________________________ 

21.________________________________________ 

22.________________________________________ 

23.________________________________________ 

24.________________________________________ 

 

 

Повздовжні склепіння стопи:  

1 – зовнішнє повздовжнє склепіння;  

2 – внутрішнє повздовжнє склепіння; Рис. 17.14. Суглоби та зв’язки стопи (вид знизу). 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. До яких за класифікацією суглобів відноситься крижово-

клубовий суглоб? Назвіть його суглобові поверхні: 

 

2. До яких за класифікацією суглобів відноситься 

кульшовий суглоб? Назвіть його суглобові поверхні: 

 

3. Назвіть лінію, яка відокремлює великий таз від малого, 

та чим вона утворена: 

 

4. Назвіть відмінності чоловічого таза від жіночого:  

5. Навколо яких вісей можливий рух в кульшовому 

суглобі? 

 

6. Після травми у ділянці таза у хворого на 

рентгенологічному знімку виявлено некроз головки 

стегнової кістки. Яка з перерахованих зв'язок кульшового 

суглоба була пошкоджена під час травми? 

 

7. У хворого внутрішньосуглобовий перелом шийки 

стегнової кістки. Спостерігається асиметрія головки. Яка 

структура пошкоджена? 

 

8. На рентгенограмі таза видно усі три частини тазової 

кістки, розділені широкими проміжками, які 

відповідають невидимому на рентгенограмах хрящеві. 

Про який вік можна говорити? 

 

9. Літня жінка госпіталізована зі скаргами на різкий біль, 

набряк в ділянці правого кульшового суглоба, що 

з'явилася після падіння. Під час огляду: стегно 

приведено, рухи в кульшовому суглобі порушені. 

Перелом, якої кістки, або її частини визначив лікар? 

 

10.  У вагітної жінки 29 р. лікар-акушер визначив розміри 

таза. За допомогою тазоміра було виміряно відстань між 

двома верхніми передніми клубовими остями. Який 

розмір великого тазу був визначений? 

 

11.  Під час операції на кульшовому суглобі дитині 5 років 

була пошкоджена зв'язка, в результаті чого почалася 
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кровотеча. Яка зв'язка була пошкоджена? 

12. Під час патологічних пологах у жінки виникло 

розходження лобкових кісток. Який вид з'єднання кісток 

постраждав? 

 

13. Хвору 25 років привезли у травматологічне відділення зі 

скаргами на обмеження рухів в кульшовому суглобі. Які 

кістки утворюють кульшовий суглоб? 

 

14. Хворого 50 років доставлено в травматологічне 

відділення з переломом шийки стегнової кістки. Після 

надання медичної допомоги спостерігаються явища 

некрозу головки стегнової кістки. Що призвело до цього? 

 

15. До яких суглобів за класифікацією відноситься колінний 

суглоб? Назвіть його суглобові поверхні: 

 

16. Назвіть синовіальні сумки та можливі рухи в колінному 

суглобі? 

 

 

17. Укажіть зв'язки колінного суглоба: 

 

 

18. До яких суглобів за класифікацією відноситься 

надп’ятково-гомілковий суглоб? Назвіть його суглобові 

поверхні: 

 

19. Які суглоби утворюють поперечний суглоб заплесна 

(суглоб Шопара)? 

 

20. До яких суглобів за класифікацією належать заплесно- 

плеснові суглоби стопи (суглоб Лісфранка)? Назвіть їх 

суглобові поверхні: 

 

21. До яких суглобів за класифікацією належать плесно-

фалангові суглоби? Назвіть їх суглобові поверхні: 

 

22. До яких суглобів за класифікацією належать 

міжфалангові суглоби стопи? Назвіть їх зв'язки: 

 

 

23. Визначте склепіння стопи. Дайте характеристику 

пасивним і активним «затяжки» склепінь стопи: 

 

24. Назвіть патологічні зміни форми стопи і практичне  
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значення склепіння будови стопи: 

 

25. Футболіст звернувся до лікаря зі скаргами на біль в 

правому колінному суглобі, який раптово виникає під час 

гри. Під час обстеження встановлено зміщення 

латерального меніску. Яка зв'язка пошкоджена? 

 

26. У хворого виявлено перелом в ділянці внутрішньої 

поверхні лівого надп’ятково-гомілкового суглоба. 

Назвіть місце перелому: 

 

27. Чоловік 50 років, впавши на праве коліно, відчув різкий 

біль в суглобі. Під час огляду: сильний набряк на 

передній поверхні колінного суглоба, при рухах чутний 

хрускіт. Яка кістка пошкоджена? 

 

28. У хворого на цукровий діабет розвинулася волога 

гангрена стопи. Йому показана ампутація в ділянці 

поперечного суглоба стопи (суглоба Шопара). Яку 

ключову зв'язку повинні розсікти хірурги для 

розчленування даного суглоба? 

 

29. Дитина 6-ти років внаслідок падіння на гострий предмет, 

отримала травму м'яких тканин між мало- та 

великогомілковою кістками. Який вид з'єднання 

пошкоджений? 

 

30. У спортсменів нерідко спостерігається ушкодження 

менісків колінного суглоба. При якій травмі може 

статися розрив медіального та латерального меніска? 

 

31. Хірургу необхідно видалити частину травмованої стопи 

по лінії суглоба Лісфранкова. Які зв'язки необхідно 

розсікти? 

 

32. Хворий 33 років потрапив у травматологічне відділення 

після травми колінного суглоба - порушена функція 

розгинання. Які взагалі рухи можливі в цьому суглобі? 
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Тема № 18. Змістовний модульний контроль «Остеологія. Краніологія. З’єднання кісток ». КРОК 1. 

 

 

Дайте відповіді на тестові завдання КРОК 1. 

 

 

 

1. У хворого перелом відділу хребта, який складається з 12 хребців, 

який це відділ? 

А. Шийний 

В. Грудний 

С. Поперековий 

D. Крижовий 

Е. Куприковий 

2. На рентгенограмі у хворого виявлено перелом хребця, який має зуб. 

Визначте цей хребець: 

А. СVII 

В. CI 

С. CII 

D. CIII 

Е. CV 

3. У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці 

слід притиснути сонну артерію для тимчасової зупинки кровотечі? 

A. До хребетного стовпа у верхній частині шії. 

B. До переднього бугорка на поперечному відростку 6-го 

шийного хребця. 

C. До переднього бугорка на поперечному відростку 4-го 

шийного хребця. 

D. До переднього бугорка на поперечному відростку 5-го 

шийного хребця. 

E. До переднього бугорка на поперечному відростку 7-го 

шийного хребця 

4. У хворої дитини 10-ти років визначається спинномозкова кила в 

ділянці XII грудного хребця. Незрощення (щілина) якої анатомічної 

структури призвела до випинання спинного мозку? 

A. Дуги хребця. 

B. Тіла хребця. 

C. Міжхребцевого диску. 

D. Суглобових відростків. 

E. Остистого відростка. 

5. Під час рентгенологічного обстеження у дитини 7 років виявлено 

шийне ребро. Це: 

А. Норма. 

В. Патологія. 

С. Вада розвитку. 

D. Варіант розвитку. 

Е. Посттравматичне утворення. 
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6. У хворого внаслідок травми перелом processus coracoideus. Яка 

кістка пошкоджена? 

А. Ребро 

В. Ключиця. 

С. Лопатка. 

D. II ребро. 

Е. Шийний хребець. 

7. Хворий після аварії отримав травму хребця, який не має тіла. 

Визначте локалізацію пошкодження: 

А. СІ 

В. СІІ 

С. СІІІ 

D. СIV 

E. CVI 

8. Хворий отримав травму спини з переломом лопатки в латеральній 

частині spina scapulae. Яке утворення лопатки пошкоджено 

найвирогідніше? 

А. Angulus superior 

B.  Angulus inferior 

C. Acromion 

D. Processus coracoideus 

E. Tuberculum infraglenoidale 

9.  У літнього чоловіка в результаті падіння перелом стегнової кістки. 

Вкажіть найпоширеніше місце перелому цієї кістки: 

A.Шийка.  

B.Верхня третина.  

C.Нижня третина.  

D.Виросток.  

E. Середина кістки 

10. Хворий потрапив в клініку з травмою черепа. Під час 

рентгенологічного обстеження виявлено перелом основи черепа в 

ділянці каналу під'язикового нерва. Яка кістка черепа пошкоджена? 

A.Os temporale. 

В. Os parietale. 

С. Os occipitale. 

D. Os frontale. 

E. Os sphenoidale. 

11. У потерпілого травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці 

стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кровотечею? 

Яке з утворень пошкоджено? 

A.Sinus rectus.  

B.Sinus petrosus superior.  

C.Sinus  sagittalis  superior.  

D.Sinus sagittalis inferior.  

E.Sinus transversus. 

12. В результаті пухлини гіпофіза під час рентгенографії виявлено 

руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова 

порожнина при цьому вражена? 

A.Зоровий канал.  

B.Сонний канал.  

C.Пазуха клиноподібної кістки.  

D.Барабанна порожнина.  

E.Лицевий канал. 
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13. Запалення барабанної порожнини (гнійний отит) у хворого 

ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через 

яку стінку барабанної порожнини можливе проникнення гною у 

комірки? 

A. Передню 

B.Задню 

C.Медіальну 

D.Латеральну 

E.Верхню. 

14. Під час операції на хребтовому стовпі хворому видалили дуги 

хребців та зв'язки, що з'єднують їх. Назвіть ці зв'язки: 

A.Жовті зв’язки 

B.Міжостьові зв’язки 

C.Передня повздовжня зв’язка 

D.Задня повздовжня зв’язка 

E.Міжхребцеві зв’язки 

15. Під час огляду 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє 

тім’ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку 

дитини? 

A.До 3-місячного віку 

B.До народження 

C.До 6-місячного віку 

D.До кінця першого року життя 

E. До кінця другого року життя 

16. У чоловіка пошкоджено скронево-нижньощелепний суглоб. Лікар 

виявив розрив зв'язки, яка іде від виличної дуги до шийки ніжньої 

щелепи. Яка це зв'язка? 

A. Ligamentum transversum atlantis 

B. Ligamentum laterale 

C. Ligamentum sphenomandibulare 

D. Ligamentum stylomandibulare 

C. Ligamentum mediale 

17. Під час рентгенографії у пацієнта діагностовано перелом плечової 

кістки в ділянці міжбугоркової борозни. Сухожилок якого м'яза 

може бути травмовано уламками кістки в першу чергу? 

A.Двоголового м’язу плеча  

B.Дельтоподібного м’яза 

C.Великого колового м’яза 

D.Найширшого м’язу спини  

E.Великого грудного м’яза 

 

18. Хворий скаржиться на головний біль, важке дихання. 

Рентгенографія підтвердила діагноз - фронтит (запалення лобової 

пазухи). В якому носовому ході під час огляду порожнини носа 

можуть спостерігатися гнійні виділення? 

А.Загальному 

B.Верхньому 

C.Нижньому  

D.Середньому 

E.Над верхньою носовою раковиною 
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19. Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального 

процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Через яке 

анатомічне утворення можливо це поширення? 

А.Овальний отвір 

B.Потиличний отвір  

C.Круглий отвір 

D.Остистий отвір  

E.Виростковий канал 

20. У хворого на цукровий діабет розвинулася волога гангрена стопи. 

Йому показана екзартікуляція в ділянці поперечного суглоба 

заплесна (суглоба Шопара). Яку ключову зв'язку повинен 

перерізати хірург для роз'єднання в даному суглобі? 

А.Lig.bifurcatum 

B.Lig.cuneocuboideum dorsale 

C.Lig. talocalcaneum laterale 

D.Lig. mediale 

E.Lig. talocalcaneum interosseum 

21. Дитина 6-ти років внаслідок падіння на гострий предмет, отримала 

травму м’яких тканин між мало - та великогомілковою кістками. 

Який вид з’єднання пошкоджений? 

A.Тім’ячко 

B.Шов 

C.Зв’язка 

D. Мембрана 

E.Сухожилок 

22. Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення 

верхньощелепних пазух. В якому носовому ході при ріноскопії був 

виявлений гній? 

А.У середньому 

B.У верхньому 

C.У нижньому 

D.У загальному 

E. У найвищому 

23. У хворого травма склепіння. Які синуси можуть бути пошкоджені? A.Верхній кам’янистий  

B.Нижній кам’янистий  

C.Нижний сагіттальний  

D.Сигмоподібний 

E.Верхній сагітальний 

24. У потерпілого травма верхньої щелепи з ушкодженням 

підочноямкового отвору. Яка поверхня щелепи пошкоджена? 

A. Передня 

B. Носова 

C. Орбітальна 

D. Підскронева 

E. Усі 
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25. У постраждалої вивих плечового суглоба. Зрушення яких 

суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми? 

A. Головка плечовї кістки та надплечовий відросток 

лопатки 

B. Головка плечової кістки та надплечовий кінець ключиці 

C. Суглобова западина лопатки та вертлюга,  кінець 

ключиці 

D. Головка плечової кістки та суглобова западина лопатки 

E. Суглобова западина лопатки та груднинний кінець 

ключиці 

26. У результаті травми голови у потерпілого виявлено пошкодження 

правого виростка потиличної кістки. Яка частина потиличної кістки 

пошкоджена? 

A. Латеральна 

B. Луска 

C. Основа 

D.Яремний відросток 

E.Потиличний отвір 

27. У потерпілого правобічний перелом середньої третини нижньої 

щелепи. Який канал може бути пошкоджений? 

A. Великий піднебінний 

B. Підочноямковий 

C. Малий піднебінний 

D.Нижньощелепний 

E. Крило-піднебінний 

28. У потерпілого у автокатастрофі посттравматичний вивих плечового 

суглоба. Яка зв’язка пошкоджена? 

A. Поперечна зв’язка лопатки 

B. Дзьобо-надплечова зв’язка 

C. Надплечово-ключична 

D. Дзьобо-плечова 

E. Дзьобо-ключична 

29. Травматолог кладе свої великі пальці, обгорнуті марлею, на 

жувальні поверхні нижніх великих кутніх зубів хворого, другими 

пальцями захоплює нижній край нижньої щелепи та сильно тягне її 

вниз, а підборіддя в цей час повертає вгору. Потім щелепа 

відводиться назад. Що лікує травматолог? 

A. Перелом тіла нижньої щелепи 

B. Перелом основи нижньої щелепи 

C. Вивих нижньої щелепи 

D. Артроз скронево-нижньощелепного суглобу 

E. Запалення ясен 

 

30. У вагітної жінки лікар-акушер визначив розміри тазу. За допомогою 

тазоміру було виміряно відстань між двома великими вертлюгами 

стегнової кістки. Який розмір великого тазу був визначений? 

A. Distantia spinarum 

B. Distantia cristarum 

C. Distantia trochanterica 

D. Conjugata vera 

E. Conjugata anatomica 
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Тема № 19. Огляд будови м'язової системи. М'язи голови, мімічні м'язи. Жувальні м'язи, функції. Кістково-фасціальні та 

міжм'язові простори голови. 

 

1. Загальна міологія. Дайте визначення терміну. 
 

Дайте визначення терміну 
 

1. Поперечно посмугована 

м'язова тканина 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Непосмугована (гладка) 

м'язова тканина 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Посмугована м’язова 

тканина серця 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. М’язове волокно  _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. М’язова тканина  _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Саркоплазма та 

сарколема  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Дайте визначення терміну  
7. Міофібрили _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

8. Червоні та білі м'язові 

волокна 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Эндомізій  _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10. Перимізій  _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

11. Эпімізій  _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Сухожилок 

 та апоневрози  

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

13. Міон (рухова одиниця 

м'язу)  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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2. Класифікація м’зів. 

1. Класифікація м’язів за формою.  

 

1. Довгі  

Локалізація - кінцівки, найчастіше веретеноподібна 

форма, (m. Fusiformis) в якій розрізняють головку 

(caput), черевце (venter), хвіст (cauda) 

2. Короткі  

Локалізація – голова, кисть, стопа, глибокі шари 

спини  

3. Широкі  

Локалізуються, в основному, в межах тулуба 

 

 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 

8._______________________________ 

Рис. 19.1. Форми м’язів. Зробіть підписи до рисунку. 
 

2. Класифікація м’язів  згідно направленя м’язових пучків  
Хід м'язових пучків: 

1. Паралельний 

2. Косий (серед них виділяються перисті: одно-, дво-, - та багатоперисті) 

3. Круговий (локалізуються біля природних отворів та мають циркулярний напрямок м'язових пучків) 

      4. Перехресний 

 

3. Класифікація м'язів згідно відношення до суглобів 
1. Односуглобові 

2. Двосуглобові 

3. Багатосуглобові 
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4. Критерії, за якими отримують назви м'язів:  
1. За формою  

2. За функцією 

3. За розміром   

4. За місцем початку та прикріплення 

5. Відповідно до положення 

5. Додатковий апарат м'язів 
1. Фасції 

2. Утримувачі сухожилків 

3. Фіброзні та синовіальні піхви сухожилків 

4. Синовіальні та слизові сумки 

5. Блоки м'язів 

6. Сесамоподібні кістки 

6. Робота м’язів  
 

1. Антагоністи, синергісти: визначення 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

           __________________________________________________ 
 

2. Режими роботи м'язів: 

• долаючий 

• поступливий 

• утримуючий 

           Робота м’зів: 

• cтатична  

• динамічна  

3. Важелі:  

• важелі рівноваги  

• важелі сили  

• важелі швидкості  

 

 

 

 

 

Рис. 19.2. Початок та прикріплення м’зів  

 

Укажіть на латинській мові початок та місце прикріплення 

м’язів: 

1. Punctum 

2. Punctum______________________________ 
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7. Походження м’язів  
1. М'язи та фасції переважно розвиваються з міотомів. Всього формується 44 міотома, які мають у зародка чітку сегментарну 

(метамерну) будову. 

2. Різні групи м'язів розвиваються з різних зябрових дуг (I, II, III, VI). Більшість м'язів голови та шиї походять з мезенхімних зачатків 

вісцеральних та зябрових дуг. 

3. Згідно розвитку м'язи класифікуються на:  

- аутохтонні;  

- гетерохтонні: трункофугальні та трункопітальні.  

 

3. Жувальні м’язи. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

 

 

 

 

Рис. 19.3. Жувальні м’язи, вид ззаду. 
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4. М'язи голови: обличчя, склепіння, бічних ділянок, позапотиличні. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 

15.__________________________________ 

16.__________________________________ 

17.__________________________________ 

18.__________________________________ 

19.__________________________________ 

20.__________________________________ 

21.__________________________________  

22.__________________________________    

23.__________________________________ 

24.__________________________________    

25.__________________________________ 

26.__________________________________    

27.__________________________________ 

Рис. 19.4. М'язи голови: вид збоку. 
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1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

 

Рис. 19.5. Глубокі м’язи голови та шії. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 
1. Дайте класифікацію м'язів голови.  
 

 

 

2. Укажіть початок, прикріплення та функцію жувального м'яза:  

3. Укажіть початок, прикріплення та функцію скроневого м'яза: 
 

 

4. Укажіть початок, прикріплення та функцію присереднього 

крилоподібного м'яза: 

 

5. Укажіть початок, прикріплення та функцію бічного 

крилоподібного м'яза: 

 

6. Дайте характеристику м'язам склепіння черепа:  
 

 

 

 

7. Дайте характеристику м'язам, що оточують очну щілину:  

8. Дайте характеристику м'язам, що оточують носові отвори:  

9. Дайте характеристику м'язам, що оточують отвір рота: 
 

 

 

 

10. Укажіть топографію та практичне значення жирового тіла 

щоки: 
 

 

 

 

11. Визначте топографію фасцій голови: 
 

 

 

 

12. Чому при ураженні м’яких тканин склепіння черепа 

утворюються скальповані рани? 

 

13. У хворого очна щілина праворуч помітно більша за ліву. 

Функція якого мімічного м’язу порушена? 

 

14. Внаслідок різаного поранення в ділянці бічної поверхні кута  
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нижньої щелепи, потерпілий скаржиться на неможливість 

закрити рот (підняти нижню щелепу). Який м’яз вражений при 

пораненні? 

15. Лікар під час огляду хворого визначив, що він не може підняти 

брови, свиснути, повністю закрити очі. Функція яких м’язів 

порушена? 

 

16. Водій під час ДТП отримав множинні пошкодження м’яких 

тканин бокової поверхні голови та перелом виличної дуги. 

Функція якого з м’язів ймовірно постраждала? 

 

17. Люди похилого віку зазвичай скаржаться на біль у скроневій 

ділянці під час жування, який посилюється під час зміщення 

нижньої щелепи убік. Який м’яз піддається віковій атрофії? 

 

18. У хворого 52 років раптово з’явилася асиметрія обличчя. Вся 

уражена ліва половина обличчя нерухома, носо-губна складка 

згладжена, очна щілина розширена, око не закривається, кут 

рота опущений. Зазначений синдром викликаний ураженням: 

 

19. Хворий не може задути свічку. Дисфункція яких м’язів 

спостерігається? 

 

20. У хворого внаслідок крововиливу в мозок розвинувся параліч 

деяких жувальних м’язів, а також порушена функція скронево-

нижньощелепного суглобу зі зміщенням нижньої щелепи. 

Скорочення якого м’яза визначає бічний зсув нижньої щелепи 

зліва? 
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Тема № 20. М'язи шиї. Топографія шиї: трикутники, їх клінічне значення. Фасції шиї та міжфасціальні простори шиї. 

 

1. М’язи шиї. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
1.__________________________________________________ 

2.а._________________________________________________ 

2 б. ________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6 а.________________________________________________ 

6 б.________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

9.__________________________________________________ 

10._________________________________________________ 

11._________________________________________________ 

12._________________________________________________ 

13._________________________________________________ 

Рис. 20.1. М’язи шиї, вид збоку. 
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1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

9.__________________________________________________ 

10._________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рис. 20.2. М’язи шиї, вид спереду. 
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2. Трикутники шії. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 
 

 
 

 
1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

9.__________________________________________________ 

10._________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рис. 20.3. 2. Трикутники шиї. 
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3. Фасції шиї. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

 
1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

9.__________________________________________________ 

10._________________________________________________ 

11._________________________________________________ 

12._________________________________________________ 

а. __________________________________________________ 

б.__________________________________________________ 

в.__________________________________________________ 

г.__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Рис. 20.4. Фасції шиї за В. Н. Шевкуненком. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 
1. Укажіть початок, прикріплення та функцію груднинно-

ключично-соскоподібного м'яза: 
 

 

 

2. Укажіть початок, прикріплення та функцію підшкірного м'яза: 
 

 

 

 

3. Перерахуйте надпід’язикові м'язи шиї та укажіть їх функцію: 
 

 

 

4. Перерахуйте підпід’язикові м'язи шиї та укажіть їх функцію: 
 

 

5. Назвіть трикутники шиї та укажіть їх межі: 
 

 

 

 

 

 

6. Укажіть пластинки шийної фасції за В. Н. Шевкуненком:  
 

 

 

 

7. Визначте межі міждрабинчастого простору:  

8. Чим обмежені міжфасціальні простори шиї? 

 

 

9. Поверхнева пластинка шийної фасції - місце фіксації та для 

яких органів утворює футляри? 

 

10. Укажіть місце фіксації передтрахейної пластинки шийної 

фасції та яке її практичне значення? 

 

 

11. Дайте визначення передхребтовій пластинці шийної фасції: 
 

 

12. Що собою являє сонна піхва?  
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13. У потерпілого: травма шиї супроводжується кровотечею з 

пошкодженої arcus venosus juguli. В якому топографічному 

утворенні локалізований осередок кровотечі? 

 

14. У потерпілого травма шиї. Лікар встановив, що травмована 

артерія, яка розташована в анатомічному утворенні, 

обмеженому спереду заднім краєм m. mylohyoideus, ззаду - 

заднім черевцем m. digastricus та зверху-n. hypoglossus. Яке це 

утворення? 

 

15. У дитини вроджене спастичне скорочення м’язів на одному 

боці шиї, або "кривошия". Який м’яз при цьому уражений? 

 

16. Під час обстеження у хворого виявлено запалення в просторі 

між поверхневою та передтрахейною пластинками шийної 

фасції над яремною вирізкою груднини. Як називається цей 

простір? 

 

17. У хворого запальний процес в підборідних лімфатичних вузлах 

внаслідок тривалого глибокого карієсу нижніх передніх зубів. 

В якому анатомічному утворенні локалізовано запалення? 
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Тема № 21. М’язи та фасції спини.   

 

1. Поверхневі м’язи спини. Зробіть підписи до рисунку. 
 

 

 
 

 

 

 
1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6.__________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

9.__________________________________________________ 

10._________________________________________________ 

11._________________________________________________ 

12._________________________________________________ 

13._________________________________________________ 

14._________________________________________________ 

 

 

 

 

Рис. 21.1. Поверхневі м’язи спини.  
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1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6.__________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

9.__________________________________________________ 

10._________________________________________________ 

11._________________________________________________ 

12._________________________________________________ 

13._________________________________________________ 

14._________________________________________________ 

15._________________________________________________ 

16._________________________________________________ 

17._________________________________________________ 

 

 

 

 

Рис. 21.2. М’язи спини та задньої ділянки шиї. 
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2. Глибокі м’язи спини. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 
 

 

 
1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6.__________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

9.__________________________________________________ 

10._________________________________________________ 

11._________________________________________________ 

12._________________________________________________ 

13._________________________________________________ 

14._________________________________________________ 

15._________________________________________________ 

16._________________________________________________ 

17._________________________________________________ 

 

Рис. 21.3. Глибокі м’язи спини та шиї. 
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 Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 
1. Укажіть початок, прикріплення та функцію трапецієподібного 

м'яза: 

 

2. Укажіть початок, прикріплення та функцію найширшого м’яза 

спини: 

 

3. Укажіть початок, прикріплення та функцію великого 

ромбоподібного м'яза: 

 

4. Укажіть початок, прикріплення та функцію м’яза-випрямляча 

хребта: 

 

5. У хірургічне відділення звернувся хворий, якому потрібне 

оперативне втручання з приводу поперекової кили (вихід 

вмісту черевної порожнини в «слабкому» місці - поперековому 

трикутнику (Пті трикутник). Який м'яз спини утворює його 

внутрішню межу? 

 

6. У гімнаста тренер помітив слабкий розвиток м’язів спини, які 

задіяні в опусканні лопатки, приведенні її до хребта. 

Спортсмену призначені вправи, які сприяють зміцненню цих 

м’язів. Слабкість яких м’язів спостерігається у спортсмена? 

 

7. Хірург оперує на глибоких м’язах спини та йому необхідно 

знайти м’язи-обертачі. В якому шарі поперечно-остьового 

м’язу спини вони розташовані? 

 

8. Лікар, обстежуючи хворого із запаленням м’язів спини, 

зауважив, що той не може повністю випрямити спину і 

нахилити тулуб та голову в боки. Функція яких м’язів буде 

порушена? 

 

9. У хірургічне відділення звернувся хворий, якому потрібне 

оперативне втручання в ділянці соскоподібного відростка 

скроневої кістки. Які м'язи спини прикріплюються до цього 

відростка? 
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Тема № 22. М’язи та фасції грудей. Діафрагма.  

 

1. М’язи та фасції грудей. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6.__________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

9.__________________________________________________ 

10._________________________________________________ 

11._________________________________________________ 

12._________________________________________________ 

13._________________________________________________ 

14._________________________________________________ 

15._________________________________________________ 

16._________________________________________________ 

Рис. 22.1. М’язи та фасції тулуба, вид спереду. 
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А 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

 

Б 

5.__________________________________________________ 

6.__________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

 

В 

9.__________________________________________________ 

10._________________________________________________ 

 

 

 

 

Рис. 22.2. М’зи грудної клітки: А – перший шар; Б – 

перший шар видалений; В – вид зсередини. 
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2. Діафрагма. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

 
1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6.____________________________________________ 

7.____________________________________________ 

8.____________________________________________ 

9.____________________________________________ 

10.___________________________________________ 

11.___________________________________________ 

12.___________________________________________ 

13.___________________________________________ 

14.___________________________________________ 

 

Рис. 22.3. Діафрагма, вид зверху. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Вкажіть початок, прикріплення та функцію великого 

грудного м'яза: 

 

2. Вкажіть початок, прикріплення та функцію малого 

грудного м'яза: 

 

 

3. Вкажіть початок, прикріплення та функцію зовнішніх 

міжребрових м'язів: 

 

 

4. Вкажіть початок, прикріплення та функцію внутрішніх 

міжребрових м'язів: 

 

 

5. Діафрагма: будова, функція: 

 

 

 

 

6. Назвіть «слабкі місця» діафрагми: 

 

 

 

 

7. У пацієнта травма верхньої кінцівки. Під час обстеження 

хворого лікар визначив, що пошкоджена плечова кістка. 

На рентгенівському знімку видно, що відламався великий 

горбок плечової кістки. Функція якого м'яза буде 

порушена? 

 

8. У хворого травма спини. Хворий відчуває сильний біль 

при пальпації лопатки спини. Лікар під час обстеження на 

рентгенівському знімку виявив, що відламаний 

дзьоподібний відросток лопатки. Який м'яз грудної клітки 

прикріплюється до цього відростка? 

 

9. Хворий звернувся до терапевта зі скаргами на біль в 

грудній клітці, задишку під час дихання, утруднення 
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кашльових рухів, гикавку. Які дихальні м’язи 

пошкоджені? 

10. У хворого чоловіка 40 років на рентгенівському знімку 

виявили перелом ключиці, а саме її надплечового кінця. 

Функція якого м’яза грудної клітки буде порушена? 

 

11. У чоловіка 40 років запалення м’язів грудної клітки. 

Хворий скаржиться, що йому важко зробити глибокий 

вдих. Про запалення яких м’язів в першу чергу подумає 

лікар? 
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Тема № 23. М’язи та фасції живота. Пахвинний канал. Біла лінія живота. Передні м’язи живота. 

 

1. Прямі м’язи живота. 

 
 

 
 

Рис. 23.1. Прямі м’язи живота. 
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2. Бічні та задні м’язи живота. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

a.__________________________________________________ 

b.__________________________________________________ 

c.__________________________________________________ 

d.__________________________________________________ 

 

 

 
 

Рис. 23.2. Бічні та передні м’язи живота. 
 

Рис. 23.3. Квадратний м’яз попереку. 
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3. Пахвинний канал. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

А  

 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

4.____________________________________ 

5.____________________________________ 

6.____________________________________ 

 

Б 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

4.____________________________________ 

5.____________________________________ 

7.____________________________________ 

8.____________________________________ 

 

В 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

4.____________________________________ 

 

Рис. 23.4. Схематичне зображення пахвинного каналу: А - передня 

стінка розсічена; Б – поперечний переріз пахвинного каналу; В – 

зовнішній отвір пахвинного каналу. 
 

 

141



 

4. Біла лінія живота. Піхва прямого м'яза живота. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

Рис. 23.5. Біла лінія живота. 

 

Рис. 23.6. Піхва прямого м’яза живота на різних рівнях зрізів: а - вище 

дугоподібної лінії (дугласової); б - нижче дугоподібної лінії. 

а, б 

1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6.__________________________________________________ 

 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

9.__________________________________________________ 

10._________________________________________________ 

11._________________________________________________ 

12._________________________________________________ 
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5. Топографія передньої стінки черевної порожнини. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
1.__________________________________________________ 

2.__________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

4.__________________________________________________ 

5.__________________________________________________ 

6.__________________________________________________ 

7.__________________________________________________ 

8.__________________________________________________ 

9.__________________________________________________ 

 

Рис. 23.7. Ділянки передньої черевної стінки. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Укажіть початок, прикріплення та функцію зовнішнього 

косого м’яза живота: 

 

2. Укажіть початок, прикріплення та функцію внутрішнього 

косого м’яза живота: 

 

3. Укажіть початок, прикріплення та функцію поперечного 

м’яза живота: 

 

4. Укажіть початок, прикріплення та функцію прямого м’яза 

живота: 

 

5. Дайте визначення поняттю «черевний прес»:  

6. Дайте характеристику фасціям живота:  

7. Укажіть стінкі пахвиного каналу:  

8. Які ямки очеревини відповідають зовнішньому та 

внутрішньому пахвинному кільцю? 

 

9. У чому полягає відмінність пахвинного каналу у жінок від 

чоловіків: 

 

10. У хірургічне відділення звернувся хворий, якому потрібне 

оперативне втручання з приводу поперекової кили (вихід 

вмісту черевної порожнини в "слабкому" місці - 

поперековому трикутнику). Який м’яз утворює його бічну 

лінію? 

 

11. Хірург оперує хворого з приводу пахвинної кили і повинен 

пам’ятати, що пахвинний канал обмежений стінками. Чим 

обмежена верхня стінка пахвинного каналу? 
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Тема № 24. М’язи плечового поясу. М’язи та фасції плеча. М'язи передпліччя та кисті. Фасції та топографія верхньої кінцівки. 

 

1. М'язи поясу верхньої кінцівки та плеча. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 
 

А 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

 

Б 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

 

В 

3.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

 

Г 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

 

Рис. 24.1. М’язи поясу верхньої кінцівки та вільної верхньої кінцівки (плече), праві: А, Б, В - вид спереду; Г - вид ззаду. 
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2. Пахвова порожнина. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 

 

 

Рис. 24.2. Анатомічна будова пахвової порожнини. 
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3. М’язи передпліччя. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

 

Рис. 24.3. М’язи правого передпліччя: вид спереду. А - поверхневі; Б - 

глибокі. 
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А, Б 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

 

Рис. 24.4. М’язи правого передпліччя: вид ззаду. А - поверхневі; Б - 

глибокі. 
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A_______________________________________ 

B_______________________________________ 

C_______________________________________ 

D_______________________________________ 

E_______________________________________ 

F_______________________________________ 

 

Рис. 24.5.  М’язи-згиначі передпліччя. 
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4. М’язи кисті. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 
 

 
1.___________________________________ 

2 а.__________________________________ 

2 б.__________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7___________________________________ 

8.___________________________________ 

9 а._________________________________ 

9 б._________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 

 

Рис. 24.6. М’язи кисті: долонна поверхня. 
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а 

 

 
 

б 

 
а 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

 

б 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

Рис. 24.7. Синовіальні піхви правої кисті: а - долонна 

поверхня; б - тильна поверхня. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1.  Дайте класифікацію м’язів верхньої кінцівки:  

2. Укажіть початок, прикріплення і функцію дельтоподібного 

м’яза: 

 

 

3. Укажіть початок, прикріплення та функцію надостьового м’яза: 

 

 

 

4. Укажіть початок, прикріплення та функцію підостьового м’яза: 

 

 

 

5. Укажіть початок, прикріплення та функцію малого круглого 

м’яза: 

 

6. Укажіть початок, прикріплення та функцію великого кругового 

м’яза: 

 

7. Укажіть початок, прикріплення та функцію підлопаткового 

м'яза: 

 

 

8. Укажіть початок, прикріплення та функцію дзьобо-плечового 

м’яза: 

 

 

 

9. Укажіть початок, прикріплення та функцію двоголового м’яза 

плеча: 

 

10.  Укажіть початок, прикріплення та функцію плечового м’яза: 

 

 

11.  Укажіть початок, прикріплення та функцію триголового м’яза 

плеча: 

 

 

 

12.  Укажіть початок, прикріплення та функцію ліктьового м’яза: 
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13.  Назвіть стінки пахвової порожнини та якими м’язами вона 

утворена: 

 

14.  Дайте характеристику тристороннього і чотиристороннього 

отворів, розташованих на задній стінці пахвової порожнини: 

 

15.  Дайте характеристику каналу променевого нерва: 

 

 

16.  У чоловіка внаслідок поранення на передній поверхні плеча 

рука не згинається в ліктьовому суглобі. Який м’яз 

найімовірніше постраждав? 

 

17.  Після падіння з дерева хлопчику важко відводити руки до 

горизонтального положення. Який м’яз найімовірніше 

постраждав? 

 

18.  Чоловік 42 років звернувся у лікарню з приводу різаної рани 

нижньої частини передньої поверхні плеча. Об’єктивно: 

утруднене згинання передпліччя. Які м’язи найімовірніше 

пошкоджені у хворого? 

 

19.  Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому 

суглобі. Порушення функції якого з основних м’язів може це 

спричинити? 

 

20. Під час падіння з висоти постраждалий вдарився передньою 

поверхнею плеча об виступаючий твердий предмет. Під час 

огляду хірургом констатований розрив двоголового м’яза плеча. 

Які функції верхньої кінцівки будуть порушені при зазначеній 

травмі? 

 

21. У пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці 

міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м’яза може бути 

травмовано? 

 

22. У зв’язку з травмою плеча у постраждалого утруднена функція 

приведення плеча до тулуба. Який м’яз ймовірно пошкоджений? 

 

23. Внаслідок травми у хворого пошкоджені сухожилки двох м’язів, 

які прикріплюються до гребеня малого горбка плечової кістки. 

Які м’язи пошкоджені? 

 

24. Назвіть основні м’язи передньої групи м’язів передпліччя, а 

також їх спільний початок? 
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25. Назвіть основні м’язи задньої групи м’язів передпліччя, а також 

їх спільний початок? 

 

26. Назвіть м’язи підвищення великого пальця (thenar):  

 

27. Назвіть м’язи підвищення мізинця (hypothenar):  

 

28. Назвіть середню групу м’язів кисті (mesothenar):  

 

29. Які особливості будови фасції передпліччя?  

 

30. Дайте характеристику фасції кисті:  

 

31. Дайте характеристику ліктьовій ямці:  

 

32. З синовіальної піхви яких пальців кисті можуть поширюватися 

гнійні процеси на передпліччя? 

 

33. Які синовіальні піхви локалізуються на тильній та долонній 

поверхнях позаду та попереду променево-зап’ясткового суглоба? 

 

34. У травматологічне відділення звернувся чоловік з травмою лівої 

верхньої кінцівки в ділянці передпліччя. Під час обстеження 

потерпілий не може пронувати ліве передпліччя. Функція яких 

м’язів лівої кінцівки порушена?         

 

35.  Під час виконання оперативного втручання в межах долонної 

поверхні кисті в ділянці зап’ястка, хірург повинен пам’ятати про 

формування над утримувачем-згиначів окремих променевого і 

ліктьового каналів зап’ястка. Що розташоване в променевому 

каналі? 

 

36.  Під час виконання оперативного втручання в межах долонної 

поверхні кисті в ділянці зап’ястка, хірург повинен пам’ятати про 

формування над утримувачем-згиначів окремих променевого і 

ліктьового каналів зап’ястка. Що розташовані в ліктьовому 

каналі? 

 

37. «Тунельний синдром» зап’ястка часто трапляється у людей, які 

тривалий час друкують на клавіатурі комп’ютера. Основними 
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скаргами є: швидке стомлення пальців кисті, біль, судоми та 

оніміння пальців під час друкування та інших дрібних рухах 

пальцями кисті. Сухожилок якого м’яза страждає при цьому 

синдромі?         

38. Чоловік на роботі отримав різану травму на долонній поверхні 

кисті в ділянці зап’ястка. Хірург констатував, що у хворого 

порушена цілісність загальної синовіальної піхви згиначів, яка 

розташована в зап’ястковому каналі. Сухожилкі яких м’язів 

проходять в загальній піхві згиначів? 

 

39. Травмований звернувся до хірурга зі скаргами на неможливість 

розвести пальці кисті та привести їх до середнього. Функція яких 

м’язів порушена? 
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Тема № 25. М’язи та фасції тазу. Топографія. М’язи та фасції стегна. Топографія. Стегновий канал. М’язи та фасції гомілки та 

стопи. Топографія нижньої кінцівки. 
 

1. М’язи тазового поясу. Зробіть підписи до рисунку. 
 

 

 
 

а 

 

 
б 

а 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ 

6.____________________________ 

7.____________________________ 

8.____________________________ 

9.____________________________ 

  

б 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ 

6.____________________________ 

7.____________________________ 

8.____________________________ 

9.____________________________ 

Рис. 25.1.  М’язи: а - таза, вид ззаду; б – м’язи передньої стінки живота та таза. 
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2. М’язи стегна. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
а 

 

 

 
б 

а 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 

15.__________________________________ 

16.__________________________________ 

17.__________________________________ 

18. _________________________________ 

 

б 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11 а.________________________________ 

11 б. ________________________________ 

Рис. 25.2.  М’язи таза та стегна: а - вид спереду; б - вид ззаду. 
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3. Стегновий канал, судинна та м’язова лакуни. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 
 

а 

 

 
б 

 

а 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

5._________________________________ 

6._________________________________ 

7._________________________________ 

8._________________________________ 

9._________________________________ 

10.________________________________ 

11.________________________________ 

12.________________________________ 

 

б 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

5._________________________________ 

6._________________________________ 

7._________________________________ 

8._________________________________ 

9._________________________________ 

10.________________________________ 

11.________________________________ 

12.________________________________ 

13.________________________________ 

14.________________________________ 

Рис. 25.3. а – стегновий канал; б-судинна та м’язова лакуни. 
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4. М’язи гомілки. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 
 

В 

 

 

а 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4.______________________________ 

5.______________________________ 

6.______________________________ 

 

б 

4.______________________________ 

6.______________________________ 

7.______________________________ 

8.______________________________ 

9.______________________________ 

10._____________________________ 

11._____________________________ 

12._____________________________ 

 

в 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4.______________________________ 

5.______________________________ 

6.______________________________ 

7.______________________________ 

8.______________________________ 

9._____________________________ 

 

 

Рис. 25.4. М’язи правої гомілки: а - вид спереду; б - вид збоку; в - вид ззаду - 

поверхневі та глибокі. 
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5. М’язи стопи. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 

 
а 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

9._____________________________________________ 

 

б 

3._____________________________________________ 

4._____________________________________________ 

5._____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

7._____________________________________________ 

8._____________________________________________ 

 

 
 

Рис. 25.5. М’язи правої стопи: а – тильна поверхня; б - підошвова поверхня. 
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а 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

 

б 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

4._____________________________________________ 

5._____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 

в 

3._____________________________________________ 

7._____________________________________________ 

 

г 

4._____________________________________________ 

5._____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

7._____________________________________________ 

Рис 25.6. Права стопа: синовіальні піхви. А - тильна поверхня; Б - присередній бік; В – вид збоку; Г - підошвова поверхня. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 

1. Дайте характеристику внутрішній групі м’язів таза:  

2. Дайте характеристику зовнішній групі м’язів таза: 

 

 

 

3. Дайте загальну характеристику м'язам стегна: 

 

 

4. Укажіть початок, прикріплення та функцію чотириголового м’яза 

стегна: 

 

 

5. Укажіть початок, прикріплення та функцію двоголового м’яза 

стегна: 

 

 

6. Укажіть початок, прикріплення та функцію великого привідного 

м’яза стегна: 

 

 

7. Дайте характеристику затульному каналу: топографія, вміст: 

 

 

 

8. Дайте характеристику м’язовій лакуні: топографія, вміст: 

 

 

9. Дайте характеристику судинній лакуні: топографія, вміст: 

 

 

10. Чим обмежений стегновий трикутник? 

 

 

11. Стегновий канал: стінки, вміст:  

12. Привідний канал: стінки, вміст: 

 

 

13. Хворий госпіталізований з травмою медіальної групи м’язів стегна. 

Які види рухів не зможе зробити хворий? 

 

14. У хворого з ножовим пораненням стегна утруднене розгинання 

гомілки. Який м’яз ушкодженний? 
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15. Після тривалої прогулянки на велосипеді хлопець відчув біль в 

колінних суглобах під час сходження по сходинках вниз. Біль 

посилюється під час розгинання коліна. Який м’яз було 

перенапружено? 

 

16. Дайте загальну характеристику передній групі м’язів гомілки:  

17. Дайте загальну характеристику задній групі м’язів гомілки: 

 

 

 

18. Дайте загальну характеристику латеральній групі м’язів гомілки:  

19. Визначте особливості розташування та будову фасцій гомілки 

(верхній та нижній утримувачі сухожилків-розгиначів, утримувач 

сухожилків-згиначів, верхній та нижній утримувачі малогомілкових 

м’язів): 

 

20. Топографія підколінної ямки, її стінки, вміст: 

 

 

 

21. Топографія гомілково-підколінного каналу, його стінки, вміст:  

22. Топографія нижнього м’язово-малогомілкового каналу, його стінки, 

вміст: 

 

23. Топографія верхнього м’язово-малогомілкового каналу, вміст: 

 

 

24. Дайте характеристику тильним м’язам стопи: 

 

 

 

25. Дайте характеристику підошвовим м’язам стопи: 

 

 

 

26. Дайте характеристику медіальній групі м’язів підошвової поверхні  

стопи: 

 

 

27. Дайте характеристику латеральній групі м’язів підошвової поверхні 

стопи: 
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28. Дайте характеристику середній групі м’язів підошвової поверхні 

стопи: 

 

29. Після дорожньо-транспортної пригоди у потерпілого пошкоджена 

нижня кінцівка на рівні верхньої третини гомілки. Після цього на 

травмованій кінцівці неможливо тильне згинання стопи. Які м’язи 

пошкоджені? 
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Тема № 26. Змістовний модульний контроль з міології. «КРОК 1. Стоматологія» 

 

Дайте відповіді на ситуаційні завдання « КРОК 1.Стоматологія» 

 
1. У хворого очна щілина праворуч помітно ширша за ліву. Функція якого 

мімічного м’яза порушена? 

A M. orbicularis oculi 

B M. procerus 

C M. corrugator supercilli 

D M. occipitofrontalis (venter frontalis) 

E M. zygomaticus major 

2. Хворий 46 років не може підняти опущену вниз нижню щелепу. Які м’язи 

голови не виконують своєї функції? 

A. Мімічні. 

В. Кругові м’язи рота, великий виличний. 

С. Потилично-лобовий. 

D. Передній вушний, м’яз опускач кута рота. 

E.Жувальні 

3. У юнака 18 років після бійки травмована бічна частина обличчя. Під час 

огляду лікар встановив, що шкіра травмована, рана відкрита, гілка нижньої 

щелепи зламана, з жувальних м’язів залишилася неушкоджена тільки та, що 

не піднімає щелепу. Який це м’яз? 

A. Бічний крилоподібний. 

В. Передні пучки скроневого. 

С.Середні пучки скроневого. 

D. Жувальний. 

E. Присередній крилоподібний. 

4. Під час обстеження пацієнта виявлено, що після перенесеної щелепно-

лицевої травми він не може висунути нижню щелепу вперед і змістити її в 

правий бік. Параліч якого м’яза є причиною даної патології? 

A. Правого  жувального. 

В. Бічного крилоподібного 

С.Правого скроневого 

D. Лівого скроневого 

E. Правого присереднього крилоподібного. 

5. У лікарню була привезена дівчинка 3-х років, яка страждала від 

викривлення шії. В останні півроку це стало дуже помітно. Під час 

обстеження дитини відмічалось, що голова нахилена у правий бік. Вухо 

приведено до плеча, а підборіддя – до груднини. На рентгенограмах у 

шийному відділі змін хребта не було. Функція якого м’яза пошкодженна? 

A. Підшкірного. 

В. Груднинно-ключично-соскоподібного. 

С. Груднинно-під’язикового. 

D. Переднього драбинчастого. 

E. Середнього драбинчастого. 

6. У зв’язку з наявністю злоякісної пухлини на язиці, хворому слід його 

видалити. В якому місці легко знайти язикову артерію і перев’язати її? 

A. У лопатково- рапецієподібному трикутнику 

B. У сонному трикутнику. 

C. У лопатково-ключичному трикутнику. 

D. Трикутнику Пирогова 

E .У лопатково-трахейному трикутнику. 
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7. Під час огляду хворого лікар зазначив асиметрію його обличчя. Хворий не 

може наморщити лоб, підняти брови, заплющити очі. Функція яких м’язів 

порушена? 

A. Підшкірних 

B. Жувальних 

C.Зводу черепа 

D.Мімічних 

E.Надпід’язикових 

8. Під час обстеження міміки хлопчика виявлено, що він не може скласти губи 

«трубочкою». Не може задути свічку, під час сміху кути рота не 

піднімаються догори, а ротова щілина розтягується в боки «(поперечна 

посмішка)». На атрофію якого м’яза вказують дані симптоми? 

A.Кругового м’язу рота 

B. Великого виличного м’яза 

C.Щічного м’яза 

D.М’яза сміху 

E.Жувальних м’язів 

9. Після перенесеного енцефаліту у хворого виявлені залишкові явища у 

вигляді ураження лицевого нерва зліва. Порушення іннервації яких м’язів 

при цьому буде виражено? 

A. Глибоких м’язів шиї 

B. Жувальних м’язів 

C. Підшкірного м’язу шиї 

D. Середніх м’язів шиї 

E. Мімічних м’язів 

10. У хворого 37 років в результаті попадання стороннього тіла в 

дихальні шляхи виник кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена 

трахеотомія в ділянці шиї, яка обмежена верхнім черевцем m.omohyoideus, 

m.sternocleidomastoideus та серединною лінією шиї. В якому трикутнику 

шиї проведено хірургічне втручання? 

A.Submandibulare 

B. Omotracheale 

C. Caroticum 

D Omotraperoideum 

E Omoclaviculare 

11. Молодий хлопець в результаті активного підтягування на поперечині 

відчув різкий біль в м’язах спини. Під час обстеження спостерігається біль 

при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження таких функцій як 

приведення та пронація. Розтягування якого м’яза відбулося 

найімовірніше? 

A.M. subscapularis 

B. M. levator scapulae 

C. M. romboideus major 

D. M. trapezius 

E. M. latissimus dorsi 

12. До травматолога звернувся чоловік 56 років, у якого після огляду було 

встановлено пошкодження дельтоподібного м’язу. Яка функція плеча 

найімовірніше пошкоджена? 

А. Приведення. 

В. Відведення 

С. Супінація. 

D. Пронація.  

E. Колове обертання. 

13. У пацієнта перелом плечової кістки на межі середньої та нижньої третини, з 

частковою втратою функції згинання передпліччя. Порушення функції 

якого м’яза викликало це ушкодження? 

 

A. Musculus brahialis 

B. Musculus coracobrachialis 

C. Musculus triceps brachii 

D. Musculus anconeus 

E. Musculus brachioradialis 
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14. Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. 

Порушення функції якого з основних м’язів може це призвести? 

 

А. M. levator scapulae 

B M. subscapularis 

C M. teres major 

D M. infraspinatus 

E  M. triceps brachii 

 

15. У хворого ускладнений рух кисті. Встановлено запалення загальної 

синовіальної піхви м’язів-згиначів. З анамнезу відомо, що хворий тиждень 

тому отримав колоту травму пальця. Який з пальців найбільш ймовірно був 

пошкоджений? 

A. Digitus minimus 

B. Pollex 

C. Digitus medius 

D .Index 

E. Digitus anularis 

 

16. У результаті аварії у постраждалого сильна хворобливість та набряк 

передньої поверхні гомілки, тильне згинання стопи утруднене. Функція 

якого з м’язів гомілки ймовірно постраждала? 

A. M. tibialis anterior 

B. M. flexor digitorum longus 

C. M. flexor hallucis longus 

D. M. peroneus longus 

E. M. peroneus brevis 

17. Під час обстеження лікарем у хворого виявлена стегнова кила. Через яке 

анатомічне утворення вона виходить під шкіру? 

A.Canalis adductorius 

B. Anulus femoralis 

C.Hiatus saphenus. 

D.Lacuna musculorum 

E. Anulus inguinalis superficialis 

18. Хворий звернувся до терапевта зі скаргами на біль в грудній клітці під час 

дихання, гикавку. Які дихальні м’язи вражені? 

A. Діафрагма 

B. Зовнішні міжмембранні 

C. Зовнішні зубчасті 

D. Внутрешні міжмембранні 

E. М’язи живота 

19. 30-річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на порушення 

жування, у нього виникає біль під час тягнення щелепи назад. Лікар 

встановив запалення одного з жувальних м’язів. Який м’яз? 

A. Скроневий (задні волокна) 

B.Крилоподібний медіальний 

C.Скроневий (передні волокна) 

D.Крилоподібний латеральний 

E.Жувальний 

 

20. Хворий не може розвести пальці кисті. Функція яких м’язів порушена? А.Долонних міжкісткових 

B.Зовнішніх міжкісткових 

C.Глибокого згинача пальців 

D.Поверхневого згинача пальців 

E.Червоподібних 
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21. Хворий з ножовим пораненням верхньолатеральної ділянки плеча не може 

відвести руку до горизонтальної площини. Який з м’язів пошкоджений? 

A.Триголовий 

B.Дзьобо-плечовий 

C.Плечовий 

D.Двоголовий 

E. Дельтоподібний 

22. В клініку потрапив хворий з ножовим пораненням лівої поперекової 

ділянки. В ході операції хірург встановив, що внутрішні органи не 

ушкоджені, але лезо ножа пошкодило один з м’язів ниркового ложа. 

Назвіть цей м’яз: 

А .Великий поперековий м’яз 

B. Клубовий м’яз 

C. Випрямляч хребта 

D .Внутришній косий м’яз живота 

E. Зовнішній косий м’яз живота 

23. У клініку доставлено чоловіка з різаною раною підошвової поверхні правої 

стопи. У потерпілого обмежене підняття бічного краю стопи. Під час 

обробки в рані ушкоджений сухожилок м’яза. Який м’яз ушкоджений? 

A. Передній великогомілковий  

B. Довгий розгинач пальців 

C. Триголовий м’яз гомілки 

D. Короткий малогомілковий 

E. Довгий малогомілковий 

24. У хворого виявлена пахвинна кила. Під час операції видалення кили 

створюють дубликатуру передньої стінки пахвинного каналу. Які 

анатомічні структури передньої стінки живота використовують для 

створення цієї дублікатури? 

A. Очеревину 

B. Поперечну фасцію 

C. Апоневроз зовнішнього косого м'яза живота 

D. Поверхневу фасцію 

E. Поперечний м’яз 

25. У потерпілого вогнепальне поранення передньої стінки пахвової ямки. Які 

м’язи можуть бути ушкоджені при цьому? 

A. Великий і малий грудні м’язи 

B. Дельтоподібний і дзьобо-плечовий м’язи 

C. Двоголовий м’яз плеча і плечовий 

D. Передній зубчастий і підлопатковий м’язи 

E. Великий і малий круглі м’язи 

26. У спортсмена розрив Ахілова сухожилка. Визначте, який м’яз 

пошкоджений? 

A. Передній великогомілковий 

B. Задний великогомілковий 

C. Триголовий м’яз гомілки 

D. Довгий малогомілковий 

E. Двоголовий м’яз стегна 
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Тема № 27. Огляд будови травної системи. Ротова порожнина. Язик, будова, функції, аномалії розвитку. Залози ротової 

порожнини. Класифікація, будова, функції. Клітковинні простори ротової порожнини. 

 

1. Ротова порожнина . Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 

 

 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

 

 

 

 

13.________________________________ 

14.________________________________ 

15.________________________________ 

16.________________________________ 

17.________________________________ 

18.________________________________ 

19.________________________________ 

20.________________________________ 

21.________________________________ 

22.________________________________ 

23.________________________________ 

24.________________________________ 

 

Рис 27.1. Ротова порожнина, вид спереду. 
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1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 

15.__________________________________ 

16.__________________________________ 

 

 

 

 

Рис 27.2. Ротова порожнина, вид у стріловій  площині. 
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2. Язик. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 

15.__________________________________ 

16.__________________________________ 

17.__________________________________ 

18.__________________________________ 

 

Рис 27.3.  Язик, вид зверху, основні частини та  анатомічні 

утворення язика. 
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1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 

15.__________________________________ 

16.__________________________________ 

17.__________________________________ 

18.__________________________________ 

 

 

 

 

Схема розташування смакових сосочків на 

спинці язика: 1 - жолобуваті сосочки; 2 - 

листоподібні; 3 - ниткоподібні конусоподібні; 4 - 

грибоподібні сосочки. 

Рис 27.4. Зовнішні м'язи язика, вид зліва (ліва половина нижньої 

щелепи видалена). 
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3. Залози ротової порожнини.  Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 

15.__________________________________ 

16.__________________________________ 

17.__________________________________ 

18.__________________________________ 

19.__________________________________ 

20.__________________________________ 

21.__________________________________ 

22.__________________________________ 

23.__________________________________ 

24.__________________________________ 

25.__________________________________ 

26.__________________________________ 

 

 
Рис 27.5. Залози рота, праві, вид збоку. 
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Питання: 

 

 

ПИТАННЯ  ВІДПОВІДЬ 
1.  Які функції в організмі виконує травна система?  

2. Назвіть органи, які відносяться до травної системи. 

 

 

3. Що таке синтопія, скелетотопія, голотопія внутрішніх органів? 

 

 

4. Які відділи має cavum oris? 

 

 

5. Чим обмежена cavum oris proprium? 

 

 

6. Чим утворені стінки vestibulum oris? 

 

 

7. На які відділи ділиться palatum? 

 

 

8. Назвіть частини palatum molle.  

9. Які м'язи утворюють palatum molle? 

 

 

10.  Якими м'язами утворено дно ротової порожнини? 

 

 

11.  Які утворення є на слизовій оболонці дна  ротової порожнини? 

 

 

12.  Що таке fauces, його межі? 

 

 

 

13.  Які м'язи відносяться до скелетних м'язів язика, яка їхня функція? 

 

 

14.  Які м'язи відносяться до власних м'язів  язика, яка їхня функція? 

 

 

15.  Які утворення виділяють на слизовій оболонці спинки язика  та її 

нижньої поверхні? 

 

16.  Які функції виконують слинні залози? 
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17.  Де відкривається вивідна протока привушної слинної залози? 

 

 

18.  Де відкривається вивідна протока піднижньощелепної  слинної залози? 

  

 

19.  Які протоки відходять від під'язикової залози?  

20.  Назвіть клітковинні простори  ротової порожнини, яке їх клінічне 

значення? 

 

 

21. Які аномалії розвитку язика ви знаєте?  

     

 Завдання: 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Стоматолог під час огляду ротової порожнини виявив на межі середньої  та 

задньої третин язика запалення сосочків. Запалення яких язикових сосочків 

лікар виявив? 

 

2. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання 

молока в носову порожнину. Вкажіть можливу причину виникнення цього 

порушення. 

 

3. Під час огляду ротової порожнини лікар виявив невелику виразку на передній 

лівій піднебінній дужці. На який м'яз можливе поширення процесу? 

 

4. Під час огляду присінку порожнини рота лікар-стоматолог виявив почервоніння  

в ділянці другого верхнього корінного зуба. Про патологію якої слинної залози 

можна подумати в першу чергу? 

 

5. У хворого 25 років запалення під'язикового сосочка. З яких слинних залоз буде 

затруднене виділення слини? 

 

 

 

6. Після травми обличчя у хворого гематома у ділянці щоки. Відтік з якої слинної 

залози блоковано гематомою? 
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Тема № 28. Зуби - загальна анатомія, будова зубного органу. Періодонт, пародонт, зубощелепний сегмент. Анатомія молочних 

зубів. Формули зубів. Особливості будови. Терміни прорізування зубів. Аномалії розвитку, патологія. 

 

1. Періодонт, пародонт, зубо-щелепний сегмент. 

 
 

 

 

а 

 

 

 
б 

Рис. 28.1.  а – періодонт; б – пародонт. 
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2. Зубо-щелепний сегмент. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

Рис. 28.2. Будова зубо-щелепного сегмента. 
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3. Будова зуба. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 

 

 

1.___________________________________ 
2.___________________________________ 
3.___________________________________ 
4.___________________________________ 
5.___________________________________ 
6.___________________________________ 
7.___________________________________ 
8.___________________________________ 
9.___________________________________ 
10.__________________________________ 
11.__________________________________ 
12.__________________________________ 

Рис. 28.3. Будова зуба. 
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Питання: 

     

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Назвіть стадії розвитку зуба.  

2. Назвіть з чього складається зубний орган ?  

3. Що таке пародонт, періодонт, яка їхня функція?  

4. Що таке зубо-щелепний сегмент?  

5. Скільки змін зубів буває у людини? 

 

 

6. Назвіть тканини зуба. 

 

 

7. Що таке ясна,  які особливості будови? 

 

 

 

8. Які є групи зубів? 

 

 

 

9. Які поверхні має зуб? 

 

 

 

10.  Які закономірності прорізування зубів? 

 

 

 

11.   Які існують особливості будови молочних зубів? 
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12.  Вкажіть строки пррізування молочних зубів. 

 

 

13. Напишіть анатомічну формулу молочного прикуса. 

 
                

                
 

14. Напишіть клінічну формулу молочного прикуса. 

 
                

                
 

15. Напишіть міжнародну клінічну формулу молочного 

прикуса. 

 

                

                
 

16. Які ви знаєте  аномалії  розвитку тканини зуба? 

 

 

17. Які ви знаєте аномалії розвитку положення  зубів? 

 

 

18.  Які ви знаєте вади розвитку форми зубів? 
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Завдання: 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Стоматолог при огляді ротової порожнини дитини виявив 

коротку вуздечку верхньої губи. На які зуби впливає ця 

аномалія розвитку? 

 

2. Мати звернулася за допомогою до педіатра. Хвора дівчинка 

6 міс. з підвищеною температурою тіла плаче, тягне 

іграшки до роту. Який зуб прорізується? 

 

3. Мати звернулася за допомогою до педіатра. Хворий 

хлопчик 12 міс. з підвищеною температурою тіла плаче, 

тягне пальці до роту. Який зуб прорізується? 

 

4. Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора дівчинка 

8 міс. з високою температурою, плаче, тягне іграшки до 

роту. Який зуб прорізується? 

 

5. Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора дівчинка 

14     міс. з високою температурою, плаче, кусає іграшки. 

Який зуб прорізується? 

 

6. Мати звернулася до педіатра за допомогою. Хвора дівчинка 

19 місяців. з високою температурою, плаче, кусає іграшки. 

Який зуб прорізується в цьому віці? 
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Тема № 29. Анатомія постійних зубів. Формули зубів. Особливості будови. Строки прорізування зубів. 

 

 

1. Постійні зуби людини. Зробіть підписи  рисунку. 

 
 

 
 

 

 
а.__________________________ 

б.__________________________ 

в.__________________________ 

г.__________________________ 

 

Рис 29.1. Розподіл  постійних зубів людини на верхній та нижній щелепах. 
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Рис. 29.2. Локалізація зубів на верхній та нижній щелепах людини. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. На які групи за формою розділяють зуби? 

 

 

 

2. Які анатомічні особливості постійних зубів? 

 

 

 

3. Дайте загальну характеристику dens incisivus. 

 

 

 

4. Дайте загальну характеристику dens caninus. 

 

 

 

5. Дайте загальну характеристику dens premolaris. 

 

 

 

6. Дайте загальну характеритстику dens molaris. 

 

 

 

7. Що таке артикуляція? 

 

 

 

 

8. Що таке прикус? 

 

 

 

 

9. Які фізіологічні прикуси ви знаєте? 

 

 

 

10. Які паталогічні прикуси ви знаєте? 

 

 

 

11. Що таке оклюзія? 

 

 

 

 

184



12. Назвіть види оклюзії. 

 

 

 

 

13. Що означає dens molaris tertius? 

 

 

 

 

14. Укажіть строки прорізування постійних зубів . 

 
 

15. Напишіть групово-цифрову   формулу постійних зубів. 

 
 

16. Напишіть буквово-цифрову формулу постійних зубів. 

 
 

17. Напишіть клінічну формулу постійних зубів. 

 

 

 

18. Напишіть  міжнародну формулу постійних зубів. 

 

 

 

19.  Укажіть вади розвитку кількості зубів. 

 

 

 

20.  Укажіть аномалії розвитку  зубних рядів. 

 

 

 

21. Укажіть аномалії  розмірів зубів. 
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Завдання: 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Під час судово-медичної експертизи за анатомічною 

формулою зубів було встановлено, що труп належить дитині 6 

- 8 років. Присутність яких зубів в ротовій порожнині надало 

можливість ідентифікації? 

 

2. Під час огляду ротової порожнини  стоматолог виявив каріозну 

порожнину на поверхні коронки другого малого корінного 

зуба, яка звернена до першого великого корінного зуба. 

Назвіть уражену поверхню. 

 

3. Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається 

невелика щілина між верхніми і нижніми різцями. Контакту 

між передніми зубами немає. Для якого прикусу характерно 

дане розміщення зубів? 

 

4. Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається 

повне перекриття нижніх різців верхніми (верхні різці 

закривають нижні). Для якого прикусу характерно дане 

розміщення зубів? 

 

5. Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається 

правильне змикання передніх зубів, а щічні жувальні горбки 

нижніх корінних зубів розміщені не всередину, а  назовні від 

верхніх. Для якого прикусу характерно дане розміщення зубів? 

 

6. Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув 

увагу на наявність каріозної плями в ділянці мовно-дистальної 

борозни на жувальній поверхні правого першого верхнього 

моляра. Які горбки зуба розділяє ця борозна? 
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Тема № 30. Глотка, стравохід. Будова, топографія, функції, аномалії розвитку. Шлунок: будова, топографія, функції. 

 

1. Глотка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

 
 

Рис. 30.1. Стрілоподібний розтин голови. 
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1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

 

 

Рис. 30.2. М’язи глотки.  
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2. Стравохід. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

8.______________________ 

9.______________________ 

 

Рис. 30.3. Анатомічна будова стравоходу. 
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3. Шлунок. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 

 

 

 

1._______________________________________ 

2._______________________________________ 

3._______________________________________ 

4._______________________________________ 

5._______________________________________ 

Рис. 30.3. Анатомічна будова шлунка (частини). 
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1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

Рис. 30.4. Анатомічна будова шлунка. 

 
 

 

 

Рис. 30.5.  Будова стінки шлунка. 

 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Які частини має глотка? Укажіть їх межі. 

 

 

 

2. Чим утворено лімфо-епітеліальне кільце Пирогова-

Вальдейера? Яке значення воно має? 
 

3. Які шари має стінка глотки? 

 
 

4. Які особливості будови слизової та фіброзної оболонки 

глотки? 

 

 

5. Назвіть м'язи глотки яка їхня функція? 

 

 

 

6. Що таке  позаглотковий та  навкологлотковий простір? Яке 

їх практичне значення? 

 

 

 

7. Опишіть топографію стравоходу: 

• голотопія 

• скелетотопія 

• синтопія 

 

 

8. Яка будова стінки стравоходу? 

 
 

9. Які звуження та розширення має стравохід? 

 
 

10. Опишіть топографію  шлунка: 

• голотопія 

• скелетотопія 

• синтопія 

 

 

 

11. З яких шарів складається стінка шлунка? 

 
 

12. Які утворення є на слизовій оболонці шлунка?  
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13. Укажіть зв'язки шлунка. 

 
 

14. Які ви знаєте аномалії розвитку стравоходу? 

 
 

15. Які ви знаєте аномалії розвитку шлунка? 

 
 

16. Які ви знаєте аномалії розвитку глотки? 

 
 

   

Завдання: 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. У дитини 8 років на рівні 10 грудного хребця на 

рентгеноскопічно виявлено стороннє тіло стравоходу. В 

ділянці і якого стравохідного звуження зупинилося  стороннє 

тіло? 

 

2. Що лікар-рентгенолог під час обстеження шлунка обов'язково 

повинен побачити під лівим куполом діафрагми в нормі? 

 

3. У хворого під час обстеження виявлено пухлину, яка 

знаходиться біля входу стравоходу в шлунок. Яка частина 

шлунка пошкоджена? 

 

4. Під час хвороби на рак у одного з органів грудної порожнини, 

пухлина метастазує дуже швидко, оскільки лімфа від цього 

органу найчастіше відтікає відразу в грудну протоку, який це 

орган? 

 

5. У хворого 22-х років під час операції виявлено наскрізний 

отвір діаметром 3 мм на передній стінці шлунка в середній 

третині, ближче до малої кривини. Яка частина шлунка 

найімовірніше уражена? 

 

6. Під час рентгенологічного дослідження у хворого 30 років у 

вертикальному положенні лікар констатує наявність повітря в 

шлунку. В якій частині шлунка він міститься? 
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Тема № 31. Тонка кишка: будова, топографія, функції. Товста кишка: будова, топографія, функції. Аномалії розвитку 

органів травної системи. 

 

1. Дванадцятипала кишка. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 31.1. Частини тонкої кишки у складі 

шлунково-кишкового тракту. 

Рис. 31.2. Частини дванадцятипалої кишки. 

 
7.____________________________________________ 

8.____________________________________________ 

12.___________________________________________ 

15.___________________________________________ 
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2. Порожня кишка та клубова кишка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

 

 

 

Рис. 31.3. Відділи товстої кишки. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Укажіть відділи тонкої кишки. 

 

 

 

 

2. Укажіть відділи товстої кишки. 

 

 

 

 

3. Які функції виконують тонка та товста кишки? 

 

 

 

 

4. Назвіть брижову частину тонкої кишки. 

 

 

 

 

5. Які особливості будови стінки тонкої кишки? 

 

 

 

 

 

 

6.  Які відмінності будови порожньої та клубової кишки? 

 

 

 

 

7.  Які частини має дванадцятипала кишка? Скелетотопія   

дванадцятипалої кишки. 

 

 

8. Назвіть шари стінки товстої кишки. 

 

 

 

 

9. Топографія прямої кишки. 

 

 

 

 

10. Назвіть утворення слизової оболонки прямої кишки. 
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11.  Які існують аномалії розвитку тонкої  кишки? 

 

 

 

 

 

Завдання: 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1.  Під час обстеження у хворого підозра на пухлину великого 

сосочка 12-палої кишки. В якому відділі 12-палої кишки 

локалізується дана патологія? 

 

2. Під час обстеження хворого виявлено пухлину дистального 

відділу тонкої кишки. Визначте локалізацію пухлини. 

 

3. У хворого виявлена пухлина початкового відділу товстої 

кишки. Визначте локалізацію пухлини. 

 

4. Хворому діагностували пухлину анального каналу прямої 

кишки. Як розміщується даний відділ прямої кишки щодо 

очеревини? 

 

5. Хворий скаржиться на біль у верхньому відділі пупкової 

ділянки. Пальпаторно визначається рухома хвора кишка. Яку 

кишку пальпує лікар? 

 

6. Хворий скаржиться на порушення евакуаторної функції 

шлунка. Під час дослідження виявлена пухлина початкового 

відділу 12-палої кишки. Визначіть локалізацію пухлини? 

 

7. Потерпілого доставлено в хірургічне відділення з 

проникаючим пораненням в ліву ділянку живота. Який відділ 

кишки, швидше за все, пошкоджений? 
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Тема № 32. Печінка, жовчний міхур. Будова, топографія, функції. Підшлункова залоза: будова, топографія, функції, аномалії 

розвитку. 
 

1. Печінка. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 
 

 

 
 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

 

 

 

Рис. 32.2. Структурно-функціональна одиниця печінки. 
 

 

 

                             а 

 

 
                                     б 

 

Рис. 32.1.  Нутрощева поверхня печінки. 
 

Рис 32.3. Сегментарна будова печінки: а- вісцеральна поверхня, б- 

діафрагмальна поверхня. 
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Рис. 32.4. Загальна схема положення жовчного міхура,  жовчна протока та панкреатичні протоки. 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 
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2. Підшлункова залоза. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 

15.__________________________________ 

16.__________________________________ 

 

Рис. 32.5. Схема будови підшлункової залози та співвідношення її з іншими органами травної 

системи. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Яку функцію виконує печінка як орган травної системи? 

 

 

 

 

 

2. Топографія печінки  

• голотопія  

• скелетотопія 

• синтопія 

 

 

 

 

 

3. Назвіть зв’язки печінки. 

 

 

 

 

4. Що є анатомічною одиницею печінки?  

 

 

5. Скільки сегментів має печінка? 

 

 

 

 

 

 

6. Яку функцію виконує жовчний міхур? 

 

 

 

 

 

 

7. Як формується загальна жовчна протока? 

 

 

 

 

8. Яке функціональне значення має підшлункова залоза? 

 

 

 

 

 

9. Топографія підшлункової залози 

• голотопія 

• скелетотопія 
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• синтопія 

 

10.  Які аномалії розвитку печінки ви знаєте? 

 

 

 

 

11. Назвіть аномалії розвитку підшлункової залози. 

 

 

 

12. Назвіть аномалії розвитку жовчних проток. 

 

 

 

 

 

Завдання: 

 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. У хворого з пухлиною підшлункової залози розвинулася 

механічна жовтяниця, внаслідок стискання жовчовивідної 

протоки. Яка протока здавлена? 

 

 

 

2. Хвора 30 років скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, 

які з'явилися після сильного нервового потрясіння. Під час 

лабораторного обстеження виявлено збільшення цукру у 

крові до 10 ммоль / л. Захворювання якої ендокринної 

залози у хворої? 

 

 

3. Під час операції, маніпулюючи в ділянці між шлунком та 

печінкою, хірург побоювався пошкодити печінково-

дванадцятипалу зв'язку, так як там знаходиться: 

 

 

4. Під час лабораторного дослідження у крові хворого 56 

років, відмічено підвищення рівня цукру. Яка з 

ендокринних залоз уражена? 
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5. Лікар пальпує у хворого нижній край печінки. На якому 

рівні у здорової людини знаходиться нижня межа печінки? 

 

 

6. Проводячи хірургічне втручання на жовчному міхурі 

лікарю необхідно визначити загальну жовчну протоку. В 

якій зв'язці очеревини вона знаходиться? 
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Тема № 33. Очеревина. Топографія органів черевної порожнини. Рентгенанатомія органів травної системи. 
 

Зробіть підписи до  рисунку. 
 

 

 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

 

 
Рис. 33.1. Топографія очеревини у чоловіка. 
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1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

Рис. 33.2. Розтин тулуба в поперечній площині. Відношення внутрішніх органів до очеревини (схема). 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1.  Дайте коротку характеристику очеревині. 

 

 

 

 

 

2. Які функції виконує очеревина? 

 

 

 

 

 

3. Які топографічні ділянки живота ви знаєте, чим вони 

обмежені? 

 

 

 

 

4. Заочеревиний простір, його практичне значення.  

 

 

5. Опишіть межі верхнього, середнього та нижнього 

поверхів очеревини. 

 

 

 

 

6. Які сумки виділяють в межах верхнього поверху 

очеревини? 

 

 

 

7. Чепцева сумка, її стінки, чепцевий отвір, його межі. 

 

 

 

 

8. Які заглибини утворює очеревина в малому тазі у 

чоловіків та жінок? 

 

 

 

 

9. Які основні методи дослідження внутрішніх органів ви 

знаєте? 

 

 

 

 

 

206



 

Завдання: 

 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Потерпілому з колотою раною передньої стінки шлунка 

надається хірургічна допомога. В яке утворення 

порожнини очеревини потрапив вміст шлунка? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Робітник звернувся за допомогою в лікарню з травмою 

живота. Під час операції хірург виявив пошкодження 

задньої стінки шлунка. Через який отвір чепцевої сумки 

лікар обстежив задню стінку шлунка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чоловік 40 років госпіталізований в хірургічне відділення 

з діагнозом - розрив селезінки. В якому анатомічному 

утворенні буде накопичуватися кров? 

 

 

 

 

 

 

4. У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність. В яке 

заглиблення або простір очеревини можливе скупчення 

рідини? 

 

 

 

 

 

5. Для уточнення діагнозу жінці необхідно провести пункцію 

Дугласового простору (прямокишково-маткова 

заглибина). Де необхідно провести прокол стінки піхви? 

 

 

 

 

 

 

6. Під час ревізії порожнини очеревини з приводу перитоніту  
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виявлено обмежений гнійник біля кореня брижі 

сигмоподібної кишки. В якому утворенні очеревини він 

знаходиться? 

 

7. Жінка госпіталізована в клініку з симптомами гострого 

живота. Під час обстеження виникла підозра на 

позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень тазу 

необхідно пропунктувати для підтвердження вірного 

діагнозу? 
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Тема № 34. Огляд дихальної системи. Зовнішній ніс. Носова порожнина. Приносові пазухи носа. Гортань. Будова, 

топографія, функції. Трахея. Бронхи.  

 

1. Зовнішній ніс.  Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

 

 
 

 

Рис. 34.1. Скелет зовнішнього носа. 
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2. Носова порожнина.  Приносові пазухи носа. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 

 

 

 

Рис. 34.3. Кісткова та хрящова частини перетинка носа. 

 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________  

 

 

 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

5._________________________________________ 

6._________________________________________ 

7._________________________________________ 

8._________________________________________ 

 

Рис. 34.2. Стрілоподібний розтин порожнини носа. 
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3. Гортань. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

Рис. 34.4. М'язи гортані, вид позаду. 
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1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

Рис. 34.5. Скелет гортані. 
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4. Трахея. ( дихальне - горло). Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 
 

 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

 

 

Рис. 34.6.Зовнішня будова трахеї ( вид спереду). 

 

213



Питання: 

 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Назвіть особливості будови зовнішнього носа.  

 

 

2. Назвіть функції  приносових  пазух носа.  

 

 

3. Назвіть хрящі і зв'язки гортані.  

 

 

4.  Назвіть м'язи гортані.  

 

 

5.  Чим обмежений вхід в гортань? 

 

 

6. Голотопія, скелетотопія та синтопія гортані.  

 

 

7. Голотопія, скелетотопія та синтопія трахеї.  

 

 

8. Назвіть відмінності правого та лівого головних бронхів. 
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Завдання: 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Хворий звернувся до оториноларинголога зі скаргами на 

головний біль, слабкість, стомлюваність, підвищену 

температуру, біль в зубах верхньої щелепи, виділення з носа. 

Яка  приносова пазуха уражена? 

 

2. У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. У який 

носовий хід витікає гній? 

 

3. При попаданні стороннього тіла в дихальні шляхи, де 

найчастіше воно воно може бути виявленим? 

 

4. Під час введення ендоскопа з метою бронхоскопії лікар 

повинен пам'ятати, що біфуркація трахеї знаходиться на рівні: 

 

5. Хворий 30 років, із запаленням пульпи 2-го верхнього моляра, 

звернувся до лікаря зі скаргами на головний біль і слизові 

виділення з носа. Після огляду йому поставили діагноз - 

пульпіт, ускладнений синуситом. В яку з  приносових пазух 

потрапила інфекція з кореня зуба? 
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Тема № 35. Легені. Плевра.Середостіння. Рентгенанатомія органів дихальної системи. 

 

1. Легені. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 

 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

 
 

 

 

Рис. 35.2.  схематичне 

зображення частини легеневої 

часточки (ацинуса). 

Рис. 35.1. Повітроносні шляхи (частково), форма положення легень в грудній порожнині (реберна поверхня, вид спереду; 

ребра та пристінкова плевра частково видалені). 
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2. Плевра та середостіння. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 
 

 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

 
Рис. 35.3. Фронтальний розтин грудної клітки. Плевра 

(схема). 

Рис. 35.4. Середостіння. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Що таке ворота та корінь легень?  

 

 

2. Що таке сегмент легень?  

 

 

3. Що таке бронхіальне дерево?  

 

 

4. Чим утворене альвеолярне дерево? Яке його функціональне 

значення? 

 

 

 

5. Дайте визначення, що таке ацинус. 

 

 

 

 

 

6. Що таке плевра? Яке функціональне значення вона має? 

 

 

 

 

7. Що таке плевральна порожнина? 

 

 

8. Що таке плевральні синуси?  

 

 

9. Які плевральні синуси ви знаєте?  

 

 

10. Дайте загальну характеристику середостіння. 

 

 

11. Назвіть відділи середостіння. 

 

 

12. Які аномалії розвитку органів дихання ви знаєте? 
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Завдання: 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. В клініку госпіталізована пацієнтка з пухлиною, розташованою 

в середній частці правої легені. Показана операція. Яку 

найбільшу кількість сегментів можна видалити в складі цієї 

ділянки? 

 

2. В клініку госпіталізована пацієнтка зі скаргами на 

кровохаркання, пітливість. Рентгенологічно виявлено вогнище 

туберкульозу у верхній частці правої легені. Показана 

операція. Яку кількість сегментів можна видалити в складі 

верхньої частки правої легені? 

 

3. Хвора поступила в терапевтичне відділення з діагнозом: 

правосторонній плеврит. Обстеження підтвердило наявність 

рідини в плевральній порожнині. В якому синусі плеври 

накопичується серозна рідина? 

 

4. У хірургічне відділення доставлено чоловіка 35-ти років з 

гнійної раною на шиї попереду трахеї (в ділянці 

передвісцерального простору). Куди може поширитися 

інфекція, якщо хворому терміново не зробити операцію? 

 

5. У хворого необхідно зробити пункцію порожнини плеври. В 

якій частині міжребрового простору потрібно ввести  голку? 
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Тема № 36. Анатомія сечової системи. Нирки: будова, топографія, функції. Сечоводи, сечовий міхур, сечівник. 

Особливості чоловічого та жіночого сечівника. 
 

1. Нирка. Зробіть підписи до рисунку. 
 

 

 

 

 
1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 

15.__________________________________ 

16.__________________________________ 

17.__________________________________ 

 

 

 
Рис. 36.1. 

Анатомічна 

будова нирки. 

Будова нефрона. 
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2. Сечовід. Сечовий міхур. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 
а 

 

 
 

б 

 

 

Рис. 36.3. Сечовід. 

Рис. 36.2. Сечовий міхур, а - чоловічий; б – жіночий. 
1. ___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________/________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.______________/____________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 
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3. Уретра. Зробіть підписи до рисунку. 

 

 

 
 

Рис. 36.4. Анатомічні особливості будови чоловічого та жіночого сечівників. 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Опишіть топографія нирок: 

• голотопія 

• скелетотопія 

• синтопія 

 

 

 

2. Що собою являє нефрон?  

 

 

3. Що собою являє «чудесна артеріальна сітка»?  

 

 

4. Назвіть особливості розташування сечоводів (у черевній 

порожнині, тазовій порожнині  жінок та чоловіків). 

 

 

 

5. Назвіть основні особливості будови сечового міхура та 

топографію у жінок і чоловіків? 

 

 

 

6. Назвіть частини чоловічого сечівника.  

 

 

7. Особливості будови жіночого сечівника.  
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Завдання: 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Внаслідок тяжкої хвороби жінка середніх років з 

надмірною вагою, різко схудла. Через деякий час з'явився 

періодичний біль в ділянці нирок. Лікар  виявив  опущення 

нирок. Ослаблення якого з фіксуючих факторів нирок 

призвело до цього порушення? 

 

2.  До лікаря-педіатра звернулися батьки новонародженої 

дитини зі скаргами на виділення рідини (сечі) в ділянці 

пупка. Який вроджений порок у дитини? 

 

3. Після значного схуднення в чоловіка 70 років з'явилися 

тупий біль у ділянці нирок. Під час обстеження був 

поставлений діагноз: "Блукаюча нирка". Яка частина 

фіксуючого апарату нирки була вражена? 

 

4. У пацієнта був діагностований інфаркт правої нирки. 

Вражена паренхіма нирки було викликано порушенням 

кровопостачання в системі сегментарних артерій. Скільки 

сегментарних артерій містить права нирка в нормі? 
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Тема № 37. Анатомія жіночої статевої системи. Аномалії розвитку. 
 

1. Матка. Зробіть підписи до рисунку. 
 

 

 

 

 
1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

 

 

 

 

Рис. 37.1. Основні структурні складові жіночої статевої системи. 
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2. Зовнішні статеві органи. Розвиток яєчника. Зробіть підписи до рисунку. 

 
 

 
 

 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

 

 
 

Рис. 37.3. Різні стадії розвитку фолікула 

яєчника. Рис. 37.2. Зовнішні статеві органи (жіночі). 
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Питання: 

 

 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Назвіть зовнішні статеві органи жінок.  

 

 

2. Назвіть внутрішні статеві органи жінок.  

 

 

3. Назвіть основні частини з яких складається матка.  

 

 

4. Що собою являє фолікул яєчника?  

 

 

5. Що собою являє жовте тіло?  

 

 

6. Що собою являють зовнішній і внутрішній матковий зів?  

 

 

7. Назвіть нормальні та патологічні положення матки.  

8. З чого складається фіксуючий апарат матки? 

 

 

9. Що являє собою велика залоза присінка?   

10. З чого складаються тазова та сечостатева діафрагми? 

 

 

 

 

11.  Які ви знаєте аномалії розвитку жіночих статевих органів. 
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Завдання: 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Після травматичного ураження промежини у потерпілого 

спостерігається довільне нетримання сечі. Який м'яз 

травмований? 

 

2. Хвора 45 років, госпіталізована з підозрою на пухлину матки. 

Після обстеження встановлено діагноз - фіброміома матки. В 

якому шарі матки розміщується ця пухлина? 

 

3. Запальний процес видозміненої підсерозної основи навколо 

шийки матки спричинив інтенсивний больовий симптом у 

пацієнтки. Який патологічний процес ділянки статевих органів 

встановив лікар? 

 

4.  У хворої діагноз бартолініт (запалення великих залоз 

присінку). В якому органі сечостатевої системи розташовані ці 

залози? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

228



Тема № 38. Анатомія чоловічої статевої системи. Аномалії розвитку. 

 

1. Зовнішні та внутрішні статеві органи (чоловічі). Зробіть підписи до рисунку. 
 

 

 
 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 

7._____________________________________ 

8._____________________________________ 

 

 
 

Рис. 38.1. Основні структурні складові чоловічої статевої системи. 
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Рис. 38.2. Яєчко . Рис. 38.3. Простата та сім’яні пухирці. 

 

Рис. 38.4. Яєчко та над’яєчко. 

1.__________________________ 

2.__________________________ 

3.__________________________ 

4.__________________________ 

5.__________________________ 

6.__________________________ 

7.__________________________ 

 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

9.___________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

5._________________________________ 

6._________________________________ 

7._________________________________ 

8._________________________________ 

9._________________________________ 
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Питання: 

 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Назвіть зовнішні статеві органи чоловіка. 

 

 

 

 

 

2. Назвіть внутрішні статеві органи чоловіка. 

 

 

 

 

 

3. Назвіть оболонки яєчка. 

 

 

 

 

 

4.  Які особливості внутрішньої будови простати? 

 

 

 

 

 

 

5. Назвіть локалізацію цибулинно-сечівникових залоз. 

 

 

 

 

 

6. Назвіть аномалії розвитку чоловічих статевих органів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231



Завдання: 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Чоловік 35 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль і 

припухлість правого яєчка. Під час обстеження була виявлена 

пухлина, яка вимагає операції, при якій необхідно розсікати 7 

оболонок яєчка до білкової оболонки. Яка оболонка буде 

розсічена останньою перед білковою оболонкою? 

 

2. У новонародженого хлопчика під час огляду калитки в правій 

половині не виявлено яєчка. Про яку аномалію розвитку йде 

мова? 

 

3. У хворого водянка яєчка. Між якими оболонками яєчка 

накопичується рідина при цьому захворюванні? 

 

4.  З метою уточнення діагнозу у чоловіка 70 років стало 

необхідним пальпаторне обстеження органів через передню 

стінку прямої кишки. Які органи прилягають до цієї стінки? 

 

5.  У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх 

статевих органів виявлено розтвір сечівника, який 

відкривається на нижній поверхні статевого члена. Яка 

аномалія розвитку у дитини? 

 

6. У хворого діагноз водянки яєчка (гідроцеле). Яка з оболонок 

яєчка утворює порожнину всередині якої накопичується 

рідина? 

 

7. Хворий 65 років звернувся в клініку з приводу розладів 

сечовипускання. Під час обстеження виявлено гіперплазія 

простати. Збільшення якої з перерахованих частин 

передміхурової залози є можливою причиною даних 

порушень? 
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Тема № 39. Загальна характеристика органів ендокринної системи. Центральний відділ. Гіпофіз. Шишкоподібна залоза. 

Органи ендокринної системи: периферійний відділ. 

 

1. Центральний відділ. Зробіть підписи до рисунку. 
 

 

 

1._________________________________ 
2._________________________________ 
3._________________________________ 
4._________________________________ 
5._________________________________ 
6._________________________________ 
7._________________________________ 

 

 

 

 
 

Рис. 39.1. Основні залози внутрішньої секреції (зліва - 

чоловік, праворуч - жінка). 

Рис. 39.2. Гіпофіз і шишкоподібна залоза (епіфіз). 
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2. Периферійний відділ ендокринної системи. 
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Питання: 

 

Питання ВІДПОВІДЬ 

1. Назвіть анатомо-фізіологічні особливості залоз внутрішньої 

секреції та їх відмінності від екзокринних залоз. 

 

2. Дайте загальну характеристику гіпофіза та шишкоподібної 

залози. 

 

3. Яким чином відбувається зв'язок гіпофіза та гіпоталамуса?  

4. Які гормони виробляє щитоподібна залоза? 

 

 

5. Які гормони виробляють прищитоподібні залози?  

6. Яку функцію виконує тимус? 

 

 

7. Чим представлена ендокринна частина підшлункової 

залози? 

 

8. Назвіть функції наднирників. 
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Завдання: 

 

ЗАВДАННЯ ВІДПОВІДЬ 

1. Хвора 25 років звернулася зі скаргами на припухлість в 

передній ділянці шиї, схуднення, витрішкуватість(екзофтальм), 

тахікардію, підвищену нервозність. Яка  ендокринна залоза 

залучена в паталогічний процес ? 

 

2. У хворого виявлено мікседема, кретинізм. Гіпофункція якої 

залози внутрішньої секреції спостерігається? 

 

3. У хворого 45 років через деякий час після тупої травми голови 

почався посилений ріст пальців, носа, губ. Діагностована 

акромегалія. Яка залоза внутрішньої секреції уражена? 

 

4. До лікаря-ендокринолога звернулася мати дівчинки 9 років зі 

скаргами на збільшення молочних залоз, кров'янисті виділення 

з піхви, посилення росту волосся на тілі й навколо зовнішніх 

статевих органів. Яка з ендокринних залоз уражена? 

 

5. Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання 

необхідно зробити трахеостомию. На якому рівні знаходиться 

перешийок щитовидної залози? 
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Тема № 40. Підсумковий контроль засвоєння знань з модуля №1 «Анатомія опорно-рухового апарату. Спланхнологія. 

Ендокринні залози». 

 

Дайте відповіді на тестові завдання «КРОК 1». 

 

1.    Після травми потиличної ділянки  у  чоловіка   виявлено   пошкодження   

хрестоподібного підвищення. Яка частина потиличної кістки пошкоджена? 
A.Потилична луска 

B.Ліва бокова  

C.Права бокова 

D.Основна 

E.Виростки 

2. Після автомобільної катастрофи у потерпілої виявлено пошкодження скроневої 

кістки, а саме нижньої поверхні піраміди. Яке анатомічне утворення  

пошкоджено? 

A.Eminentia arcuata 

B.Foramen jugulare 

C.Tegmen tympani 

D.Fossa subarcuata 

E.Foramen caroticum externum 

3. Рентгенологічно встановлено затемнення в ділянці верхньощелепної пазухи 

справа, що свідчить про наявність гною. У який носовий хід буде виділятися 

патологічна рідина? 

A.У правий  загальний носовий хід 

B.У правий нижній носовий хід  

C.У правий верхній носовий хід 

D. У правий середній носовий хід 

E.У  носоглотковий хід 

4. Хворий потрапив в клініку з травмою черепа. Під час рентгенологічного 

обстеження виявлено перелом черепа в ділянці верхньої скроневої лінії. Яка 

кістка черепа ушкоджена? 

A.Os parietale 

B.Os temporale 

C.Os occipitale 

D.Os frontale 

E.Os sphenoidale 

5. У хворого  травмовано анатомічне утворення, яке не знаходиться на гілці 

нижньої щелепи? 

A.Tuberositas pterygoidea 

B.Processus coronoideus  

C.Tuberositas masseterica 

D.Lingula mandibulae 

E.Foramen mentale 

6. Після перенесеної черепно-мозкової травми під час рентгенологічного 

обстеження виявлено перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через 

остистий та круглий отвори. Яка кістка пошкоджена в результаті травми? 

A.Os parietale 

B.Os temporale 

C.Os occipitale 

D.Os frontale 

E.Os sphenoidale 
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7. У хворого пошкоджено crista galli, на якому анатомічному утворенні він 

знаходиться: 

A.Решітчастому лабіринті 

B.Орбітальній  пластинці 

C.Перпендикулярній пластинці 

D.Гачкоподібному відростку 

E.Горизонтальній пластинці 

8. У хворого ускладнення нежиті. На рентгенограммі встановлено скупчення 

гною в верхньощелепної пазусі зліва. У який носовий хід виділяється гній? 

A.У правий верхній носовий хід 

B.У лівий середній носовий хід 

C.У правий нижній носовий хід  

D.У правий загальний носовий хід  

E.У правий носоглотковий хід 

9. Під час рентгенологічного обстеження пацієнта лікар встановив діагноз: 

неповне злиття хрящів груднини, що несприятливо впливає на роботу серця. 

Про яку аномалії розвитку йде мова? 

A.Аплазія 

B.Деформація 

C.Аксифоідія 

D.Шистостернія 

E.Розщеплення мечоподібного відростка 

10. Під час огляду лікар обстежив пацієнта, вивчив аналізи крові та зробив 

висновок, що мають місце порушення периферійних органів імуногенезу. Які 

органи найімовірніше уражені? 

 

A.Мигдалики 

B.Вилочкова залоза 

C.Нирки 

D.Червоний кістковий мозок 

E.Жовтий кістковий мозок 

11. Під час огляду ротової порожнини стоматолог виявив каріозну порожнину на 

поверхні коронки другого малого корінного зуба, яка межує з першим великим 

корінним зубом. Назвіть пошкоджену поверхню коронки: 

A.Facies distalis 

B.Facies vestibularis 

C.Facies lingualis 

D.Facies occlusalis 

E.Facies mesialis 

12. У результаті аварії у постраждалого виявлено перелом виличної дуги. Функція 

якого м'яза буде порушена? 

A.M. Masseter 

B.M. Temporalis 

C.M. Pterygoideus medialis 

D.M. Pterygoideus lateralis 

E.M. Risorius 

13. У хворого судоми. Про гіпофункцію якої ендокринної залози може йти мова? A.Статевих залоз 

B.Шишкоподібне тіло 

C.Гіпофіза 

D.Прищитоподібних залоз 

E.Наднирників 
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14. До лікаря-травматолога звернувся хворий, у якого після травми стало 

утруднене активне згинання руки в ліктьовому суглобі. Який м'яз ймовірно за 

все ушкоджено? 

A.M. pectoralis major 

B.M. coracobrachialis 

C.M. latissimus dorsi 

D.M. biceps brachii 

E.M. deltoideus 

15. Під час огляду ротової порожнини хворого виявлено карієс коронки зуба, яка 

звернена до власне ротової порожнини. Яка поверхня вражена? 

A.Facies lingualis 

B.Facies contactus 

C.Facies distalis 

D.Facies mesialis 

E.Facies vestibularis 

16. Чоловік звернувся до хірурга зі скаргами на біль внизу живота справа. Під час 

глибокої пальпації лікар виявив болючість в правій пахвинній ділянці. В якому 

відділі травної системи можливий патологічний процес? 

A.Нисхідна ободова кишка 

B.Сліпа кишка 

C.Пряма кишка 

D.Сигмоподібна ободова кишка 

E.Поперечна ободова кишка 

17. У хворої, 34 років, виразка шлунка. Для того, щоб детальніше описати 

розташування виразки, лікар повинен знати з яких частин складається шлунок? 

A.Тіло, дно, велика та мала кривина шлунка 

B.Тіло, дно шлунка, воротарна та кардіальна частини 

C.Передняя та задня стінки, пілорична частина, 

кардіальна частина 

D.Дно шлунка, велика та мала кривина, кардіальна 

частина 

E.Дно, склепіння шлунка, воротарна частина, кардіальна 

частина. 

18. До стоматолога звернулася жінка зі скаргою на втрату смаку на верхівці язика. 

Лікар виявив, що в результаті безперервного паління загинули смакові 

рецептори, які лежать в papillae: 

A.Filiformes 

B.Vallatae 

C.Lentiformes 

D.Foliatae 

E.Fungiformes 

19. У хворого діагностовано перелом вінцевого відростка нижньої щелепи зі 

зміщенням. Який м'яз може бути пошкодженим? 

A.Скроневий 

B.Присеедній крилоподібний 

C.Бічний крилоподібний 

D.Жувальний 

E.Немає правильної відповіді 
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20. Хворого госпіталізовано з підозрою на пухлину передміхурової залози. Під час 

операції виявлено, що пухлина "проросла" в сечовий міхур. Який відділ 

сечового міхура постраждав? 

A.Дно 

B.Верхівка 

C.Шийка 

D.Тіло 

E Немає правильної відповіді 

21. Після обстеження у хворого виявлено симптоми акромегалії. Яка ендокринна 

залоза залучена в патологічний процес? 

A.Нейрогіпофіз 

B.Надниркові 

C.Щитоподібна залоза. 

D.Аденогіпофіз 

E.Шишкоподібна залоза 

22. Під час оперативного втручання на діафрагмі ротової порожнини хірургу 

необхідно виділити ділянку під назвою трикутника Пирогова. Яка структура 

утворює верхню межу? 

A.M. stylohyoideus 

B.M. digastricus 

C.M. mylohyoideus 

D.N. hypoglossus 

E.M. geniohyoideus 

23. У хворого спостерігається зменшення маси тіла, збільшення частоти серцевих 

скорочень, збільшення теплопродукції і тепловіддачі, психоемоційне 

збудження та безсоння. Гіперфункція якої ендокринної залози спостерігається? 

A.Щитоподібної 

B.Яєчників 

C.Параганглій 

D.Гіпофіза 

E.Надниркової залози 

24. В стоматологічну клініку звернувся хворий із запаленням альвеолярного 

відростка верхньої щелепи (остеомієліт). Яка тканина зуба може постраждати 

при цьому захворюванні в першу чергу? 

A.Емаль 

B.Цемент 

C.Пульпа 

D.Дентин 

E.Періодонт 

25. Стоматолог під час огляду порожнини рота хворого виявив запалення тканини, 

що оточують зуб. Запалення яких тканин виявлено? 

A.Cementum 

B.Paradont 

C.Pulpa dentis 

D.Gingiva 

E.Dentinum 

26. Під час огляду ротової порожнини дитини 7 років стоматолог виявив, що за 

другим молочним великим корінним зубом виріс зуб. Визначте цей зуб? 

A.Третій постійний великий корінний зуб 

B.Другийй постійний великий корінний зуб 

C.Перший постійний великий корінний зуб 

D.Перший постійний малий корінний зуб 

E.Другий постійний малий корінний зуб 
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27. У хворого після екстракції 7 верхнього зуба у комірці з'явилося повітря. Стінка 

якої приносової пазухи пошкоджена? 

A.Задньої комірки решітчастої пазухи 

B.Гайморової 

C.Лобової 

D.Клиноподібної 

E.Середні комірки решітчастої пазухи 

28. На видаленому у хворого зубі лікар побачив три кореня. Який це зуб? A.Клик верхньої щелепи 

B.Малий корінний зуб верхньої щелепи 

C.Великий корінний зуб верхньої щелепи 

D.Малий корінний зуб нижньої щелепи 

E.Великий корінний зуб нижньої щелепи 

29. У маленької дівчинки 5 років лікар видалив зуб, на якому було два кореня. 

Який це зуб? 

A.Клик верхньої щелепи 

B.Малий корінний зуб нижньої щелепи 

C.Великий корінний зуб нижньої щелепи 

D.Малий корінний зуб верхньої щелепи 

E. Немає правильної відповіді 

30. До стоматолога звернувся хворий із запаленням комірки другого верхнього 

корінного зуба, яка частина зуба буде уражена в першу чергу? 

A.Канал кореня зуба 

B.Корінь 

C.Коронка 

D.Шийка 

E.Порожнина зуба 

31. Стоматолог під час видалення зуба руйнує зв'язки між цементом кореня та 

зубної альвеоли. Назвіть цю структуру 

A.Periodontium 

B.Pulpa dentis 

C.Cementum 

D.Dentinum 

E.Gingiva 

32. Потерпілого доставлено в хірургічне відділення з проникаючим пораненням у 

ліву ділянку живота. Який відділ кишки, швидше за все, пошкоджений? 

A.Colon transversus 

B.Colon ascendens 

C.Colon descendens 

D.Caecum 

E.Rectum 

33. Під час огляду ротової порожнини дитини стоматолог визначив появу перших 

постійних нижніх корінних зубів. Скільки років дитині? 

A.4-5 

B.10-11 

C.12-13 

D.6-7 

E.8-9 
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34. Хворому видалений зуб. Коронка зуба має ромбоподібну форму, на жувальній 

поверхні чотири горбки, він має три кореня. Визначте який зуб видалений. 

A.Перший нижній моляр 

B.Третій верхній моляр 

C.Другий нижній моляр 

D.Перший верхній моляр 

E.Другий верхній моляр 

35. Під час огляду ротової порожнини стоматологом виявлено запалення тканин, 

що оточують зуб, яке анатомічне утворення запалене? 

A.Paradontium 

B.Gingiva 

C.Alveola dentalis 

D.Cementum 

E- 

36. Хворого госпіталізовано з приводу внутрішньої кровотечі внаслідок падіння та 

надриву зв'язки, яка фіксує печінку до діафрагми. Що це за зв'язка? 

A.Трикутна зв'язка 

B.Печінково-шлункова зв'язка 

C.Кругла зв'язка 

D.Серпоподібна зв'язка 

E.Вінцева зв'язка 

37. На прийом до лікаря прийшов хворий високого зросту, з відвислою нижньою 

губою та великим носом, і з великими кінцівками. Підвищення секреції якої 

залози можна запідозрити у цього хворого? 

A.Епіфіза 

B.Прищитоподібних залоз 

C.Передньої частка гіпофіза 

D.Щитоподібної залози 

E.Немає правильної відповіді 
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