
Контрольні питання 

До розділу "Сечові органи" 

 

1. Значення сечових органів. Перерахуйте сечові органи. 2. Участь інших органів у 

виділенні. 3. Значення нирок. 4. Латинське і грецьке назви нирок. 5. Положення 

нирок. 6. Оболонки (капсули) нирки. Як покриті нирки очеревиною? 7. Форма 

нирки, її поверхні, краю і кінці. 8. Ворота нирки; дати визначення, що проходить 

через них? 9. Ниркова пазуха; дати визначення, що знаходиться в ній? 10. Будова 

стінки ниркових чашок і миски. 41. Що знаходиться позаду нирок? 12. Які органи 

лежать попереду правої і лівої нирок? 13. Що є фіксуючим апаратом нирок? 14. Два 

речовини нирки: назва, взаємне розташування. 15. Яка тканина утворює остов 

нирки? Що входить до складу паренхіми нирки? 16. З чого побудовані стінки 

сечових канальців? 17. Складові частини нефрона. 18. Скільки в нирці нефронів? 

Значення нефронів. 19. Два види нефронів: назва речовини, в якому переважно 

знаходяться? 20. Ниркові тільце: з чого складається, яке його значення? 21. Значення 

збірних трубочок і сосочкових каналів. 22. Головні особливості кровоносної системи 

нирок. 23. Яка кров тече по приносить судинах, клубочків і виносять судинах? 24. 

Значення відмінності в діаметрі виносить і приносить судин. 25. Які дві системи 

кровоносних капілярів є в нирках? Їх значення. 26. Значення сечоводів, їх латинська 

назва. 27. Довжина, положення і частини сечоводу. 28. Будова стінки сечоводу. 

Значення м'язової оболонки. 29. Що знаходиться позаду черевної частини сечоводу? 

30. Які органи знаходяться медиальнее і латеральніше правого і лівого сечоводів? 

31. Значення сечового міхура і його місткість. 32. Латинське і грецьке назви сечового 

міхура. 33. Положення сечового міхура. 34. Що знаходиться попереду, позаду і 

донизу від сечового міхура? 35. Особливості положення сечового міхура у 

новонародженого. 36. Частини сечового міхура. 37. Будова стінки сечового міхура 

(оболонки), значення м'язової оболонки. 38. сечоміхуреві трикутник: де знаходиться 

і які отвори на його вершинах? 39. Чим оточене внутрішній отвір сечівника? 40. 

Куди зміщується і до чого прилягає верхівка міхура при його наповненні? 41. 

Значення і латинська назва сечівника? 42. Довжина, положення жіночого сечівника. 

Куди відкривається його зовнішній отвір? 43. Будова стінки жіночого сечівника. 44. 

Де знаходиться сфінктер жіночого сечівника? 

 

До розділу "Жіночі статеві органи" 

1. Загальне значення статевих органів. 2. Внутрішні органи малого тазу у жінки, їх 

взаємне розташування. 3. Назва внутрішніх статевих органів жінки. Де вони 

знаходяться? 4. Назва зовнішніх статевих органів жінки. 5. Значення яєчників. 6. 

Латинське і грецьке назви яєчника. 7. Положення яєчника. 8. Форма, поверхні, краї 

і кінці яєчника. 9. Два речовини яєчника. З чого вони складаються? 10. Види 

фолікулів. 11. Будова везикулярного (пухирчастого) фолікула. 12. Що називають 

овуляцією? 13. Будова і значення жовтого тіла, два види жовтих тіл. 14. Місце освіти 

жіночих статевих гормонів в яєчнику. 15. Значення маткових труб. Латинське і 

грецьке назви труби. 16. Довжина і положення маткової труби. 17. Частини і отвори 

маткової труби. Куди ці отвори відкриваються? 18. Будова стінки маткової труби. 

19. Значення матки. 20. Латинське і грецьке назви матки. 21. Положення матки. 22. 



Частини і поверхні матки, частини шийки матки. 23. Порожнина матки: форма, 

отвори. 24. Отвір матки: форма, куди відкривається, ніж обмежена? 25. Оболонки 

стінки матки, їх назву і будову. 26. Характер циклічних змін слизової оболонки 

матки. 27. Як матка покрита очеревиною? 28. Які два поглиблення (кишені) є між 

маткою і органами малого таза? 29. Параметри (дати визначення). 30. Зв'язки матки: 

назва, положення, з чого складаються. 31. Що виконує роль підтримуючого апарату 

органів малого таза? 32. Які зміни зазнає матка в період вагітності? 33. Розміри 

(довжина) і маса матки. 34. Латинське і грецька назва піхви, його значення. 35. 

Положення піхви. Куди воно відкривається? 36. Звід піхви (дати визначення). 37. 

Будова стінки піхви. Вагінальні складки і стовпи складок (дати визначення). 38. 

Яким шляхом порожнину очеревини у жінки повідомляється із зовнішнім 

середовищем? 39. Будова великих статевих губ, назва щілини між ними. 40. Будова 

та положення малих статевих губ, назва щілини між ними. 41. Що відкривається в 

переддень піхви? 42. Дівоча пліва: будова, положення. 43. Клітор: стан, частини, з 

чого складається. 44. Латинське і грецьке назви молочної залози, її положення. 45. З 

чого складається речовина молочної залози? 46.Що знаходиться на соску молочної 

залози і навколо нього? 47. Як називаються вивідні протоки часткою молочної 

залози? Якими отворами і де вони відкриваються? 

До розділів "Чоловічі статеві органи" і "Промежина" 

1. Внутрішні органи малого тазу у чоловіка, їхня топографія. 2. Назвіть внутрішні 

чоловічі статеві органи. Де вони знаходяться? 3. Зовнішні чоловічі статеві органи 

(російське і латинське назви). 4. Значення яєчок. 5. Латинське і грецьке назви яєчка. 

6. Положення, форма, поверхні, краї і кінці яєчка. 7. Яку оболонку має яєчко, що 

називають середостінням яєчка? 8. Що знаходиться в часточках яєчка? 9. Які клітини 

є в стінках звивистих сім'яних канальців і в перегородках яєчка, їх значення. 10. 

Мережа яєчка: де знаходиться, ніж утворена? 11. Сперма, її склад. 12. Положення, 

частини і латинська назва придатка яєчка. 13. Будова придатка яєчка. 14. Значення і 

латинська назва сім'явивідної протоки. 15. Довжина і положення сім'явивідної 

протоки. З чим він з'єднується? 16. Будова стінки сім'явивідної протоки. 17. 

Положення і латинська назва сім'яного канатика. 18. Що входить до складу сім'яного 

канатика? 19. Значення насіннєвих пухирців. 20. Положення насіннєвих пухирців. 

21. Будова стінки насіннєвого бульбашки. 22. З яких проток утворюється і куди 

відкривається сім’явивідна протока? 23. Значення і латинська назва передміхурової 

залози. 24. Положення передміхурової залози. 25. Частини і частки передміхурової 

залози. 26. З яких тканин побудована передміхурова залоза? 27. Місце впадання 

проток передміхурової залози. 28. Яким шляхом може бути пальпувати 

передміхурова залоза? 29. Де знаходяться бульбо-уретральні залози, куди 

відкриваються їх протоки? 30. Частини статевого члена. 31. Чим покритий і з чого 

складається статевий член? 32. Будова печеристих тіл і губчастого тіла статевого 

члена. 33. Які потовщення є на кінцях губчастого тіла? 34. Який канал проходить в 

губчатому тілі? 35. Що називають крайньою плоттю? 36. До чого прикріплений 

корінь статевого члена? 37. Латинська назва мошонки. Що в ній знаходиться? 38. 

Оболонки мошонки. 39. Чим утворена серозна порожнину навколо яєчка? 40. 

Довжина, положення і частини чоловічого сечівника. 41. Які піднесення і отвори є в 

передміхуровій частині сечівника? 42. Звуження і розширення чоловічої уретри. 43. 



Кривизни чоловічої уретри. 44. Будова стінки чоловічої уретри. 45. Де знаходяться 

внутрішнє і зовнішнє отвори чоловічої уретри? 46. Де знаходиться сфінктер 

чоловічої уретри, з чого він побудований? 47. Що називають промежиною, якими 

кістковими орієнтирами вона обмежена? 48. Чим утворено дно таза, на які два 

відділи воно підрозділяється? 49. Що складає основу сечостатевої діафрагми? 50. 

Поверхневі м'язи області сечостатевої діафрагми, їх значення. 51. Що проходить 

через сечостатеву діафрагму у жінки і в чоловіка? 52. Чим утворена діафрагма таза? 

Що через неї проходить? 53. Сіднично-прямокишкова ямка: де знаходиться, ніж 

виконана? 54. Роль сечостатевої діафрагми і діафрагми таза щодо органів малого 

таза. 55. Що називають промежиною у вузькому сенсі цього слова? 


