
 Біла речовина передніх канатиків утворює в 

основному низхідні шляхи: передній корково-
спинний (пірамідний) шлях, покришково-
спинний шлях, сітчасто-спинний шлях, оливо-
спинний шлях, присінково-спинний шлях. В 

передньому канатику проходить також один 

висхідний шлях − передній гіпоталомічний.

 В бічних канатиках латерально лежать 

наступні висхідні шляхи:

− задній спинномозочковий шлях Флексіга,

− передній спинномозочковий шлях Говерса,

− бічний спинноталамічний шлях.

Медіальніше знаходяться такі висхідні шляхи:

− бічний корково-спинний (пірамідний) шлях;

− червоноядерно-спинний шлях Монакова.

 В задніх канатиках проходять два висхідних 

шляхи: − ніжний пучок Голля (розташований 

медіально);

− клиноподібний пучок Бурдаха (розташований 

латерально).



 Головний мозок розвивається з 

трьох первинних мозкових 

пухирів: переднього, середнього і 

ромбоподібного.

 З переднього мозкового пухиря 

формується два вторинних 

мозкових пухиря: кінцевий мозок 

і проміжний мозок.

 Середній мозковий пухир не 

поділяється на вторинні пухирі і 

відділяється від ромбоподібного 

мозку перешийком ромбоподіб-
ного мозку.

 З ромбоподібного мозкового 

пухиря розвивається довгастий 

мозок і задній мозок.



 З заднього мозку розвивається 

міст і мозочок.

 З середнього мозку 

розвивається покришка і ніжки 

мозку. 

 З проміжного мозку 

розвивається ділянка зорового 

горба і підзгірна ділянка.

З кінцевого мозку розвивається 

нюховий мозок, базальні вузли 

сірої речовини, півкулі головного 

мозку, мозолисте тіло і склепіння 

мозку.



• З заднього мозку 

розвивається:

― міст і мозочок.

• З середнього 

мозку розвивається: 

― покришка;

― ніжки мозку. 

• З проміжного

мозку розвивається 

― ділянка зорового 

горба;

― підзгірна

ділянка.

• З кінцевого мозку 

розвивається:

― нюховий мозок; 

― базальні вузли 

сірої речовини;

― півкулі 

головного мозку;

― мозолисте тіло;

― склепіння 

Головний 

мозок 

поділяється 

на:

― великий 

мозок,

― стовбур 

головного 

мозку,

― мозочок.

Головний

мозок має:

― основу 

мозку,

― дорзола-
теральну і 

медіальну 

поверхні. 



На основі головного мозку ззаду 
наперед знаходяться:

― довгастий мозок;
― міст;
― в бік від моста відходять середні 
мозочкові ніжки;
― спереду від моста проходять 
ніжки мозку, між якими міститься 
міжніжкова ямка, на дні якої є задня 
пронизана речовина;
― спереду від ямки проходять соско-
подобні тіла;
― спереду від останніх розміщений 
сірий горб, від якого відходить лійка, 
на якій розміщений гіпофіз;
― з боків від сірого горба містяться 
зорові тракти, які, наближуючись 
один до одного, переходять в 
перехрестя зорових нервів;
― зорові нерви;
― нюхові трикутники, на дні яких 
міститься передня пронизана 
речовина;
― нюхові тракти;
― нюхові цибулини.



На основі головного мозку 
виходять 12 пар

черепно-мозкових нервів:

I пара ― нюховий нерв;
II пара ― зоровий нерв;
III пара ― окоруховий;
IV пара ― блоковий нерв;
V пара ― трійчастий нерв:
― очноямковий нерв,
― верхньощелепний нерв,
― нижньощелепний;
VI пара ― відвідний;
VII пара ― лицевий;
VIII пара ― присінково-
завитковий нерв;
IX пара ― язикогорловий;
X пара ― блукаючий;
XI пара ― додатковий нерв;
XII пара ― під’язиковий.



Півкулі головного мозку відділя-
ються між собою серединною 

повздовжньою щілиною, яка йде до 

мозолистого тіла.

Великий мозок відділяється від 

мозочка поперечною щілиною 

великого мозку.



На медіальному розрізі 
головного мозку ми 

бачимо:

 Півкулі головного 
мозку, які з’єднуються 
між , собою мозолистим 
тілом.

 Мозолисте тіло має 
спереду: коліно, що 
переходить донизу в 
дзьоб, а останній 
переходить в дзьобову 
пластинку, яка, в свою 
чергу, закінчується 
кінцевою пластинкою. 
Ззаду мозолисте тіло 
закінчується валиком 
мозолистого тіла;

 Під мозолистим тілом 
проходить склепіння 
мозку.



На медіальному розрізі 
головного мозку ми 

бачимо:
 Під пластиною 
покришки проходить 
водопровід мозку  
(сильвіїв водопровід), 
який веде до заду в 
четвертий шлуночок;
 Четвертий шлуночок, 
обмежений вгорі верхнім 
і нижнім мозковими 
парусами;
 Дном четвертого 
шлуночка є 
ромбоподібна ямка, яка 
займає дорзальну 
поверхню мосту і 
довгастого мозку;
 З боків від довгастого 
мозку містяться півкулі 
мозочка, що з’єднані між 
собою черв’яком.












