
















 Ніжки мозку - це товсті 

мозкові тяжі, які відходять 

від моста і направляються 

вперед до півкуль великого 

мозку. Між ніжками мозку 

знизу знаходиться 

міжніжкова ямка, на дні 

якої розміщена задня 

пронизана речовина. З 

борозни на медіальній 

поверхні кожної ніжки 

відходить окоруховий нерв. 

 Водопровід мозку 

(сильвіїв) - вузький канал, 

який з’єднує III і IV 
шлуночки мозку, оточений 

сірою центральною 

речовиною.





МІСТ

 Вароліїв міст знаходиться 

спереду довгасте мозку і 

являє собою потовщення 

мозкової речовиною, яке за 

допомогою середніх ніжок 

мозочка з’єднується з 

мозочком. Міст має 

вентральну і дорзальну 

поверхні.

 Сіра речовина мосту 

складається з власних ядер 

мосту, ядер III-VIII пар 

черепно-мозкових нервів. 

 Біла речовина складається 

із нервових волокон, які 

йдуть у складі медіальної 

петлі ретикулярної формації.



Численними борознами 

мозочок поділяється на 

часточки.

 Горизонтальна щілина мозочка 

поділяє його на вентральну і 

дорзальну частини. ,

 На розрізі біла речовина має 

вигляд гіллястого дерева, за що і 

названа деревом життя.

 Мозочок має середні ніжки, 

які з’єднують його з мостом; 

передні - з’єднують з 

покришкою; і задні ніжки -
з’єднують з довгастим мозком.

 Мозочок грає важливу роль в 

підтриманні рівноваги тіла і 

координації рухів, він є вищим 

вегетативним центром.

МОЗОЧОК, cerebellum - це окрема частина головного мозку, яка відділяється від 

великого мозку поперечною щілиною мозку, куди заходить намет мозочка.

Мозочок має півкулі мозочка, які розділені між собою поздовжньою щілиною мозочка, а 

з’єднується за допомогою черв’яка. 



МОЗОЧОК, 

cerebellum - має 

півкулі мозочка, які 

розділені між собою 

поздовжньою 

щілиною мозочка, а 

з’єднується за 

допомогою черв’яка. 

Численними 

борознами мозочок 

поділяється на 

часточки.

 Горизонтальна 

щілина мозочка 

поділяє його на 

вентральну і 

дорзальну частини. ,





ДОВГАСТИЙ МОЗОК

 Є продовженням спинного 

мозку має вигляд молодої 

цибулини. Як і спинний мозок, 

довгастий мозок на задній 

поверхні має задню серединну 

борозни і дві бічні задні 

борозни; на передній поверхні 

проходить передня серединна 

щілина і дві передбічні борозни.

 Між передньою серединною 

щілиною передніми бічними 

борознами утворюються 

піраміди довгастого мозку, які 

на границі із спинним мозком 

перехрещуються, утворюючи 

перехрест пірамід. 



ДОВГАСТИЙ МОЗОК

Сіра речовина довгастого мозку 

представлена:

 Ядрами оліви;

 Струнким і клиноподібним ядрами;

 Центрами дихання і кровообігу; 

ядрами ІХ-ХІІ пар черепних нервів.

Біла речовина довгастого мозку 

складається висхідних шляхів, які 

утворюють медіальну петлю низхідних 

(пірамідних шляхів) і ретикулярної 

формації.


