
Контрольні питання до розділів "Загальні дані" і "Порожнина рота" 

1. Які органи називаються внутрішніми? 

2. Які органи і чому називають органами рослинного життя? 

3. Назвіть оболонки стінки трубчастого (полого) органу. 

4. Будова слизової оболонки. 

5. З якої тканини складається подслизистая основа? 

6. М'язова оболонка: положення в стінці органу, значення, з якої м'язової 

тканини складається? 

7. Будова серозної оболонки. 

8. Назва серозних оболонок тіла. 

9. Скільки серозних порожнин (у жінки, у чоловіка)? 

10. З якої тканини складається адвентиціальна оболонка? 

11. Які органи називають паренхіматозними? 

12. З яких тканин складаються паренхіма і строма паренхіматозних органів? 

13. Значення травної системи. 

14. Відділи травного каналу (назва). 

15. Травні залози (назва, значення). 

16. Травні соки (назва, в яких залозах виробляються?). 

17. Чим обмежена переддень рота? 18. Чим обмежена власне порожнину 

рота? 

19. Будова м'якого піднебіння. 

20. Будова твердого неба. 

21. Зів (які порожнини повідомляють, ніж обмежений?). 

22. Частини мови, що називають його спинкою? 

23. Сосочки мови (назва, положення, значення). 

24. Які мигдалики розташовані в області зіву? 

25. М'язи мови (назва, значення). 

26. Слинні залози (назва, значення). 

27. Привушна залоза (положення, куди відкривається протока?). 

28. Піднижньощелепна і під'язикова залози (положення, куди відкриваються 

протоки?). 

29. Молочні зуби (кількість, зубна формула). 

30. Постійні зуби (кількість зубна формула). 

31. Частини зуба. 

32. Форма коронки і кількість коренів у різних груп зубів. 

33. З яких тканин побудований зуб? 

34. Пернодонт. 

35. У якому віці прорізуються молочні та постійні зуби? 

 

До розділів "Глотка", "Стравохід" і "Шлунок" 

1. Значення глотки. 

2. Положення глотки. 

3. Частини глотки. 

4. З чим сполучаються кожна частина глотки? 

5. Які мигдалини знаходяться в носовій частині глотки? 



6. Які мигдалини утворюють лимфоидное кільце? 

7. Оболонки стінки глотки (назва, взаємне положення). 

8. М'язи глотки (назва, значення). 

9. Значення стравоходу. 

10. Положення стравоходу, його довжина. 

11. Частини стравоходу. 

12. Звуження стравоходу. 

13. Оболонки стінки стравоходу. 

14. М'язова оболонка стравоходу (шари, вид м'язової тканини, значення). 

15. Значення шлунка. 

16. Положення шлунка. 

17. Що знаходиться поруч зі шлунком (які органи, м'язи?). 

18. Стінки і краю шлунка. 

19. Отвори і частини шлунка. 

20. Оболонки стінки шлунка. 

21. Рельєф слизової оболонки шлунка. 

22. М'язова оболонка шлунка (шари, вид тканини); який рух шлунка 

називають перистальтику? 

23. сфінктер воротаря (положення, ніж освічений, значення). 

24. Як шлунок покритий очеревиною? 

25. Залози шлунка (назва, які клітини їх утворюють, що вони виділяють?). 

 

До розділів "Тонка кишка", "Печінка" і "Підшлункова залоза" 

1. Основні функції тонкої кишки. 

2. Відділи тонкої кишки. 

3. Положення та частини дванадцятипалої кишки. 

4. Які протоки відкриваються в дванадцятипалу кишку, на яких сосочках? 

5. Худа і клубова кишка (довжина, положення петель). 

6. Оболонки стінки тонкої кишки. 

7. Особливості слизової оболонки тонкої кишки. 

8. Будова ворсинки тонкої кишки, її функція. 

9. Ілеоцекальний клапан (положення, будова, значення). 

10. Лімфоїдний апарат тонкої кишки. 

11. Як покриті очеревиною різні відділи тонкої кишки? 

12. Основні функції печінки. 

13. Положення печінки. 

14. Поверхні і край печінки (назва, куди звернені?). 

15. Частки печінки. 

16. Ворота печінки (положення, що проходить?). 

17. Будова часточок печінки. 

18. Особливості кровоносної системи печінки. 

19. З яких органів відтікає кров в печінку по ворітної вени? 

20. Куди впадають печінкові вени? 

21. Як печінку покрита очеревиною? 

22. Значення і стан жовчного міхура. 



23. Частини жовчного міхура, будова його стінки. 

24. Загальний жовчний протік (з злиття деяких проток утворюється, куди 

впадає?). 

25. Значення підшлункової залози. 

26. Положення підшлункової залози. 

27. Частини підшлункової залози. 

28. Внутрішня будова підшлункової залози. 

29 .. Чим представлена ендокринна частина підшлункової залози? 

30. Протока підшлункової залози (де проходить, куди відкривається?). 

 

До розділів "Товста кишка" і "Очеревина" 

1. Значення товстої кишки. 

2. Відділи товстої кишки. 

3. Положення сліпої кишки і апендикса. 

4. Як покриті очеревиною сліпа кишка і апендикс? 

5. Частини ободової кишки. 

6. Висхідна ободова кишка (положення, як покрита очеревиною?). 

7. Поперечна ободова кишка. 

8. Низхідна ободова кишка. 

9. Сигмовидна ободова кишка. 

10. Оболонки стінки товстої кишки. 

11. Зовнішні відмінності ободової і сліпої кишки. 

12. Пряма кишка (положення, як покрита очеревиною?). 

13. Частини прямої кишки. 

14. Оболонки стінки прямої кишки. 

15. Рельєф слизової оболонки анального (анального) каналу. 

16. Сфінктери заднього проходу (назва, як скорочуються?). 

17. Що покриває очеревина, назва її двох листків. 

18. Що означають терміни: "інтраперітонеальное", "мезоперітонеально" і 

"екстраперітонеального" положення органу? 


