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ПЕРЕДНІЙ МОЗОК 
(PROSENCEPHALON)

складається з:
 проміжного мозку (diencephalon);

його порожниною є ІІІ шлуночок
(ventriculus tertius);

 кінцевого мозку (telencephalon);

його порожниною є бічні шлуночки
(ventriculi laterales).
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Проміжний мозок (diencephalon)
займає проміжне положення між
кінцевим та середнім мозком;
розташований під мозолистим тілом і
склепінням; по боках зростається з
півкулями кінцевого мозку.
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Проміжний мозок. 

Вигляд зверху.
1 – стовпи склепіння;

2 – хвостате ядро;

3 – передня спайка;

4 – передній горбок таламуса;

5 – межова смуга;

6 – прикріплена пластинка;

7 – подушка таламуса;

8 – третій шлуночок;

9 – верхній горбок;

10 – шишкоподібна залоза;

11 – нижній горбок;

12 – спайка повідців;

13 – трикутник повідців;

14 – судинна стрічка;

15 – мозкова смуга таламуса.
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Diencephalon включає:

1) таламічний мозок;

2) підталамічну ділянку.
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За філогенезом diencephalon 
поділяють на дві частини:

1) дорсальну (філогенетично молодшу) –
thalamencephalon – центр аферентних
шляхів;

2) вентральну (філогенетично молодшу) –
вищий вегетативний центр.
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Порожнина проміжного 
мозку – ІІІ шлуночок.

Функціонально diencephalon – комунікаційний 
центр усіх видів чутливості та інтеграційний центр 
вегетативних функцій.
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Тhalamencephalon
складається з:

Thalamus (таламус або зоровий горб)

Metathalamus (заталамічна ділянка)

Epithalamus (надталамічна ділянка)
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THALAMUS містить понад 40 ядер, які 
поділяють на 5 функціональних груп:

1) чутливі транслюючі ядра; 

2) рухові транслюючі ядра; 

3) транслюючі ядра ретикулярної формації; 

4) транслюючі ядра лімбічної системи; 

5) асоціативні (ектокортікальні) транслюючі 
ядра.
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Серед чутливих ядер thalamus 
важливими є:

1) nucleus ventralis posterolateralis

(в ньому закінчується lemniscus medialis);

2) nucleus ventralis posteromedialis

(в ньому закінчується lemniscus trigeminalis).
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Складовими metathalamus є:

 corpus geniculatum mediale, яке (разом із
нижнім горбком lamina tecti середнього
мозку) є підкорковим центром слуху.

В нейронах ядра присереднього колінчастого тіла закінчуються волокна бічної петлі.

 corpus geniculatum laterale, яке (разом із
pulvinar thalami і верхнім горбком lamina
tecti) є підкорковим центром зору.
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EPITHALAMUS включає:

- glandula pinealis (epiphisis),

- habenulae;

- commissura habenularum;

- trigonum habenulae.
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Найважливішою складовою
epithalamus є glandula pinealis –
ендокринна залоза, яка регулює
сезонні (зима-літо) ритми та
добові (день-ніч) (серотонін, що
накопичується за день, уночі
перетворюється на мелатонін).
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Hypothalamus (утворює нижню стінку 

ІІІ шлуночка) поділяють за 
розвитком на: 

 pars  optica (chiasma opticum, 
tractus opticus, tuber cinereum, 
neurohypophysis);

 pars olfactoria (corpora mamillaria, 
subthalamus).
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Ядра гіпоталамуса пов’язані з 
гіпофізом.

 Nucleus supraopticus et nucleus
paraventricularis hypothalami продукують
гормони – вазопресин і окситоцин, що
виділяються в нейрогіпофізі.

 Nucleus infundibularis, nucleus ventromedialis
hypothalami, nucleus dorsomedialis продукують
рилізінг-фактори, які регулюють секрецію
клітинами аденогіпофіза тропних гормонів.
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Сітчастий утвір (formatio reticularis) – комплекс
анатомічно і функціонально взаємопов’язаних
нейронів шийного відділу спинного мозку і
стовбура мозку, оточених волокнами, що йдуть у
різних напрямках.

Ядра сітчастого утвору в довгастому мозку
пов’язані з вегетативними ядрами блукаючого та
язико-глоткового нервів, симпатичними ядрами
спинного мозку. Тому приймають участь в
регуляції серцевої діяльності, дихання, тонусу
судин, секреції залоз та ін.

Вцілому сітчастий утвір створює та підтримує
здійснення складної рефлекторної діяльності за
участю кори півкуль великого мозку.
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В ядрах гіпоталамуса
здійснюється регуляція серцево-
судинної діяльності, температури
тіла, виділення слини, шлункового
та кишкового соків, сечі, поту та ін.

При пошкодженні утворів проміжного

мозку виникають тяжкі ендокринні
розлади та сильні таламічні болі.
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Складовими telencephalon 
s. сerebrum є: 

1) плащ, pallium (кора великого мозку, сortex, і
біла речовина півкуль, substantia alba);

2) основна частина кінцевого мозку, ganglia
basalia;

3) нюховий мозок, rhinencephalon.

Всередині кожної півкулі – бічний шлуночок.



Функціонально telencephalon
містить вищі інтеграційні 

центри свідомої чутливості, 
довільних рухів, мислення та 

пам’яті.
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Борозни та звивини плаща 
групуються у частки:

 lobus frontalis;

 lobus parietalis;

 lobus occipitalis;

 lobus temporalis;

 lobus insullaris;

 lobus limbicus.
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Lobus limbicus об’єднує:

1) gyrus cinguli;

2) isthmus gyri cinguli;

3) gyrus parahippocampalis;

4) uncus;

5) gyrus dentatus;

6) gyrus fasciolaris.
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Gyrus parahippocampalis,
uncus et hippocampus є

найважливішими частинами
rhinencephalon і входять до
складу лімбічної системи.
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Hippocampus –

сіра речовина, що є продовженням кори
gyrus parahippocampalis, закінчується
Аммонівим рогом, cornu Ammonis. Сіра
речовина cornu Ammonis поділяється на
шари, найважливішим з яких є
пірамідний шар (клітини якого
забезпечують прояви пам’яті).
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Володимир Олексійович Бец

народився 26 квітня 1834 року в

с.Татарівщина (передмістя Остра).

В сучасному Острі є провулок і

вулиця Беца.



Краєвиди м. Остер.
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Більша частина життя

Володимира Олексійовича

пов’язана з кафедрою анатомії

людини медичного факультету

Імператорського університету

Св. Володимира, завідувачем

якої він працював з 1868 по 1890

рік.

http://www.histomed.kiev.ua/muzeum.jpg


Пов’язуючи структуру з функцією, В.О.Бец

першим у світі почав вивчати цитоархітектоніку

кори великого мозку. Епохальною подією в історії

нейроанатомії ХІХ століття стало відкриття

В.О.Бецом у 1874 році гігантських пірамідних

клітин у V шарі кори передцентральної звивини та

прицентральної часточки великого мозку. В.О.Бец

не тільки описав ці клітини (які з того часу у

всьому світі називають “клітинами Беца”), але й

довів, що вони є морфологічним субстратом

локалізації описаного Фрічем та Гітцігом рухового

центру, який регулює діяльність скелетних м’язів.

Таким чином Володимир Олексійович став

засновником вчення про морфологічні основи

динамічної локалізації функцій в корі півкуль

великого мозку.
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I    - lamina molecularis 

II   - lamina granularis externa 

III - lamina pyramidalis externa; 

малі пірамідні клітини 

IV - lamina granularis interna 

V  - lamina pyramidalis interna; 

великі пірамідні клітини 

VI - lamina multiformis



Вивчення мікроскопічної будови кори

головного мозку принесло київському

професору світову славу. Володимир

Олексійович опрацював оригінальну

методику ущільнення мозку та забарвлення

нервових клітин, що дозволило йому

зробити унікальні гістологічні препарати,

систематизовано вивчити рельєф півкуль

великого мозку та встановити

закономірності цитоархітектоніки кори.

Виготовлення препаратів мозку вимагало не

лише широких знань, але й великої праці,

терпіння, наполегливості і віртуозної

техніки.



В наші дні вивчення під

мікроскопом гістологічних препаратів

колекції В.О.Беца викликає величезне

захоплення і подив фахівців. Свідченням

цього є фото зроблене з препаратів

В.О.Беца.

Гігантські пірамідні клітини
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I    - lamina molecularis 

II   - lamina granularis externa 

III - lamina pyramidalis externa; 

малі пірамідні клітини 

IV - lamina granularis interna 

V  - lamina pyramidalis interna; 

великі пірамідні клітини 

VI - lamina multiformis



На з’їзді природознавців та лікарів у

Лейпцигу у 1872 році професор К.Людвіг,

оглянувши колекцію В.О.Беца, запропонував

надрукувати атлас малюнків з його

препаратів за рахунок Дрезденської академії

наук. Але український вчений відмовився, бо

мріяв видати атлас на Батьківщині. За свої

препарати В.О.Бец отримав медаль на

Всеросійській мануфактурній виставці у

Петербурзі в 1870 році та медаль на

Всесвітній виставці у Відні в 1873 році, де

колекція була оцінена у 7 000 австрійських

гульденів.



Нагороди В.О.Беца



Як щирий патріот рідної землі,

Володимир Олексійович відхилив

пропозицію, зроблену йому професором

В.Бенедиктом, продати колекцію

гістологічних препаратів. Цю колекцію

В.О.Бец подарував кафедрі анатомії

університету, де вона разом з

сигнальним і, на жаль, єдиним

примірником “Атласа человеческого

мозга” зберігається до цього часу.



Примірник атласу В.О.Беца з його автографом



У бібліотеці кафедри

анатомії людини збері-

гаються книги, що

належали В.О.Бецу та

його власні наукові праці.



Макроскопічні препарати 

з колекції В.О.Беца







Мікроскоп і гістологічні 

препарати з колекції 

В.О.Беца



Експозиція колекції В.О.Беца



Помер В.О.Бец 12 жовтня 1894 року.

Могила великого вченого

розташована на схилах Дніпра в

мальовничому і затишному куточку

Видубицького монастиря в декількох

кроках від церкви Архистратига

Михаїла – така була передсмертна

воля В.О.Беца.
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27 квітня 2009 року відбулася знакова

подія в історії монастиря і нашого

університету. За ініціативи вельми-

шановного ректора В.Ф. Москаленка і

ректората НМУ вперше після

“дожовтневих” часів священники

відслужили панахіду за В.О.Бецом.
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I    - lamina molecularis 

II   - lamina granularis externa 

III - lamina pyramidalis externa; 

малі пірамідні клітини 

IV - lamina granularis interna 

V  - lamina pyramidalis interna; 

великі пірамідні клітини 

VI - lamina multiformis
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За особливостями 
філогенетичного розвитку 
розрізняють 3 типи кори:

1) стародавня кора, archicortex; 

2) давня кора, paleocortex; 

3) нова кора, neocortex. 
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За загальним планом будови 
розрізняють:

1) різнорідну кору, allocortex: 
сітчасту, двошарову або 
тришарову;

2) однорідну кору, isocortex, яка є 
шестишаровою.
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Cortex

Allocortex
Neocortex

(isocortex)

Archiocortex Paleocortex Mesocortex

Ectocortex
(гранулярна, 

агранулярна, 

гомотипова, 

гетеротипова)
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За Бродманом є 52 цитоархітектонічних
поля. Засновником вчення про
морфологічні основи динамічної
локалізації функцій в корі півкуль великого
мозку став В.О. Бец, який у 1874 році
описав в корі gyrus precentralis et lobulus
paracentralis гігантські пірамідні клітини –
клітини Беца.
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Російський фізіолог І.П. Павлов
розділив мозкову кору за
функціональними ознаками на
різні зони і назвав їх кірковими
кінцями аналізаторів:

1) першої сигнальної системи
(конкретне мислення);

2) другої сигнальної системи
(абстрактне мислення, пов’язане
з мовою).
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КІРКОВІ КІНЦІ 
АНАЛІЗАТОРІВ 

ПЕРШОЇ СИГНАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ
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У корі передцентральної звивини
та прицентральної часточки
знаходиться кірковий кінець
рухового аналізатора (тут
сприймається пропріоцептивна
чутливість і звідси регулюється
діяльність скелетних м’язів). Проекція
протилежної половини тіла людини
(«руховий гомункулус») подана
догори ногою.
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У корі зацентральної звивини
локалізується кірковий кінець
шкірного аналізатора або
аналізатора загальної чутливості
(больової, температурної,

тактильної).
Проекція протилежної

половини тіла людини («чутливий
гомункулус») подана догори
ногою.
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А                                                  Б

Проекція  частин тіла на кірковий кінець аналізатора загальної чутливості та рухового аналізатора. 

А – “руховий гомункулус”. Б – “чутливий гомункулус”.  

1 – поздовжня щілина великого мозку;

2 – центральна борозна;

3 – передцентральна звивина;

4 – лобова частка;

5 – тім’яна частка; 

6 – зацентральна звивина.
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На внутрішній поверхні
середньої частини верхньої
скроневої звивини в корі
поперечних скроневих звивин
знаходиться кірковий кінець
слухового аналізатора.
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З боків від острогової
борозни розташований
кірковий кінець зорового
аналізатора.



82



83



84

У гачку розташований 
кірковий кінець смакового та 

нюхового аналізаторів.
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В надкрайовій звивині
домінантної півкулі локалізуєть-
ся кірковий кінець рухового
аналізатора складних, профе-
сійних та спортивних рухів
(пошкодження викликає
апраксію).
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КІРКОВІ КІНЦІ 
АНАЛІЗАТОРІВ 

ДРУГОЇ СИГНАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ

(локалізовані у домінантній півкулі)
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Кірковий кінець рухового
аналізатора артикуляції мови
(центр Брока) розташований в
задніх відділах нижньої лобової
звивини (пошкодження викликає
моторну афазію – втрата
здатності вимовляти слова).
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Кірковий кінець слухового
аналізатора усної мови (центр
Верніке) розташований в задніх
відділах верхньої скроневої
звивини (пошкодження викликає
сенсорну афазію – втрата
розуміння власної усної мови).
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Кірковий кінець рухового
аналізатора письмової мови
розташований в задніх відділах
середньої лобової звивини
(пошкодження викликає
аграфію – втрата здатності
писати).
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Кірковий кінець зорового
аналізатора письмової мови
розташований в кутовій звивині
(пошкодження викликає алексію –
втрата здатності читати та розуміти
написане).
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1 – nucleus caudatus
2 – caput nuclei caudati
3 – corpus nuclei caudati
4 – cauda nuclei caudati
5 – thalamus
6 – pulvinar thalami
7 – corpus amygdaloideum
8 – putamen
9 – globus pallidus lateralis
10  - globus pallidus medialis
11 – nucleus lentiformis
12 – claustrum
13 – commissura rostralis































Стінки лобового рогу

Стінки Структури, які їх 
утворють

Передня і верхня Передні відділи 
мозолистого тіла

Бічна і нижня Головка хвостатого 
ядра





Стінки центральної частини

Стінки Структури, які їх 
утворють

Верхня Стовбур 
мозолистого тіла

Нижня Таламус, тіло
хвостатого ядра, 
погранична смуга

Присередня Тіло склепіння





Стінки потиличного рогу

Стінки Структури, які їх 
утворють

Передня і верхня Передні відділи 
мозолистого тіла

Бічна і нижня Головка хвостатого 
ядра





Стінки скроневого рогу

Стінки Структури, які їх 
утворють

Верхня Хвіст хвостатого 
ядра

Нижня Побічне 
підвищення

Бічна Покрив 
мозолистого тіла

Присередня Аммонів ріг
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БАЗАЛЬНІ ЯДРА –
NUCLEI (GANGLIA) BASALIA

До базальних ядер належать:
 смугасте тіло, corpus striatum (об’єднує

центри екстра пірамідної системи);

 огорожа, claustrum (функції остаточно не
з’ясовані);

 мигдалеподібне тіло, corpus amygdaloideum
(утворення нюхового мозку і сладова частина
лімбічної системи).
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Базальні ядра (горизонтальний розріз головного мозку).

1 – хвіст хвостатого ядра;

2 – таламус;

3 – судинне сплетення ;

4 – великі щипці (потиличні щипці) променистості мозолистого тіла;

5 – зовнішня капсула;

6 – крайня капсула;

7 – кора острівцевої частки;

8 – задня ніжка внутрішньої капсули;

9 – коліно внутрішньої капсули;

10 – передня ніжка внутрішньої капсули;

11 – мозочок;

12 – спинний мозок;

13 – стовп склепіння;

14 – малі щипці (лобові щипці) променистості мозолистого тіла;

15 – лобовий полюс.
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Біла речовина кінцевого мозку утворена 
нервовими волокнами, які поділяють на:
1)асоціативні; 2) комісуральні (спайкові); 

3) проекційні.
Проекційні нервові волокна з’єднують

кору кінцевого мозку з нижче
розташованими відділами ЦНС до спинного
мозку включно. Ближче до кори вони
утворюють променистий вінець, corona
radiata, головна частина волокон якого
сходиться у внутрішню капсулу, capsula
interna.
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Комісуральні волокна мозолистого тіла (1) і передньої 

спайки (2) великого мозку; розріз у фронтальній площині.
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