
Лекція 15 

Характеристика сенсорних систем 

План 
1.Поняття про сенсорні системи. 

2. Вчення І. П. Павлова про аналізатори.  

3. Функції аналізаторів.  

4. Властивості аналізаторів. 

5. Функціональні частини аналізатора. 

6. Формування сенсорного відчуття. 

  

Існування живого організму неможливе без інформації, яка має поступати як із зовнішнього світу, так і з 

внутрішнього середовища. Обидва потоки інформації взаємодіють і здійснюються завдяки 

функціонуванню спеціальних систем – сенсорних систем. Вони перетворюють адекватні подразнення в 

нервові імпульси, що йдуть в ЦНС. На різних рівнях мозку ця інформація фільтрується, аналізується, 

впізнається та перетворюється в сенсорні відчуття, які усвідомлюються і створюється образ подразника. 

Таким чином, сенсорні системи – це структури, які забезпечують сприйняття інформації, її переробку 

шляхом аналізу та синтезу, створюють образ подразника на основі його ознак і сенсорного досвіду, 

формують свідоме відчуття. 

 Яка ж роль сенсорної інформації ? На основі сенсорної інформації відбувається організація роботи всіх 

внутрішніх органів. Вона також являється важливою умовою активної діяльності людини, формування та 

розвитку її як особистості. Сенсорна інформація є важливим фактором формування поведінки людини, 

пристосування її до умов існування.  

В організмі людини розрізняють такі види сенсорних систем: зорову, слухову, нюхову, смакову, 

вестибулярну, соматосенсорну та вісцеральну. Для нормального сприйняття зовнішнього світу 

потрібно, щоб інформація поступала безперервно в усі типи сенсорних систем.  

Сенсорні системи забезпечують:  

1. Сприйняття сигналів зовнішнього середовища та генерацію збудження.  

2. Виявлення та розпізнавання сигналів.  

3. Кодування сигналів, їх детектування та створення образу джерела подразнення.  

4. Здійснення контролю поведінкових реакцій та діяльності внутрішніх органів. 

5. Створення певного рівня активності головного мозку.  

6. Формування сенсорного досвіду.  

7. Формування свідомого відчуття та уявлення про подразнення. 

 І.П. Павлов запропонував сенсорні системи називати аналізаторами і створив вчення про аналізатори.  

Згідно І.П. Павлову кожен аналізатор має такі властивості:  

1. Аналізатори збуджуються тільки адекватним подразником, який визначає характер відчуття.  

2. Мають високу збудливість.  

3. Здатні до адаптації, крім вестибулярного аналізатора.   

4. Мають постійну фонову активність.  

5. Мають певні межі сприйняття сигналів.  

6. Створюють специфічність відчуття (зір, слух, смак, дотик).  

7. Мають абсолютний та диференціальний пороги відчуття, формують якість та інтенсивність відчуття.  

8. Для кожного аналізатора існує свій часовий поріг подразнення (світло має діяти 50 мсек, звук – 180 мсек, 

дотик – 1,2 мсек, щоб виникло подразнення).  

     Сучасні уявлення про структуру аналізатора грунтуються на положеннях І.П.Павлова, але мають деякі 

відмінності: а) багатошаровість – розташування нервових клітин шарами, що забезпечує можливість 

спеціалізації різних рівнів по переробці окремих видів інформації; б) багатоканальність – інформація 

перетворюється та передається по низці паралельних каналів, які забезпечують точність та надійність 

аналізу; в) наявність сенсорних лійок – наявність розширення чи звуження системних зв’язків в напрямку 

до кори (звуження обмежує кількість інформації, розширення забезпечує більш складний аналіз ознак 

подразника); г) наявність зворотніх звязків, які чинять вплив на нижче розташовані рівні структур, 

змінюючи їхню активність. Результатом функціонування структур певного виду є формування модальності 



відчуття. Модальність – це вид чи характер відчуття.Існують такі модальності відчуття як зір, слух, смак, 

нюх, дотик, вібрація, біль, температура та інші. Якість відчуття – це вид сенсорних вражень у межах однієї 

модальності. Наприклад, буває смак гіркого, кислого, солоного. Інтенсивність відчуття – це кількісна 

характеристика відчуття, вона відповідає силі стимула. Властивості аналізаторів вивчали Вебер та Фехнер. 

Вони знайшли залежність між сенсорним відчуттям та їх порогами.  

Абсолютний поріг відчуття – це та найменша сила подразника, яка викликає вперше сенсорне відчуття 

(R).  

Диференціальний поріг – це той найменший додаток подразнення до абсолютного порогу, який викликає 

зміну відчуття. Експериментально встановлено, що диференціальний поріг дорівнює 1/33 частині 

абсолютного порогу. Згідно закону Вебера –Фехнера, інтенсивність відчуття знаходиться в логарифмічній 

залежності від абсолютного та диференціального порогів відчуття. Таку залежність виражають наступною 

формулою: S = a ∙ log ∙ (R+b). 

 S – відчуття, а – коефіцієнт для даного виду подразника, R – абсолютний поріг, b – диференціальний поріг. 

Часовий поріг – це найменший проміжок часу дії подразника, який потрібен для виникнення відчуття. 

Кожен аналізатор структурно складається з трьох частин:  

1. Периферичний або рецепторний відділ.  

2. Провідниковий відділ.  

3. Мозковий відділ.  

Рецепторний відділ аналізатора – це «вікна» нервової системи. Вони являють собою спеціалізовані 

клітини або вільні нервові закінчення, розташовані на відкритих зонах шкіри, слизової оболонки і реагують 

в першу чергу на адекватні подразнення. Проте мозок повинен знати не тільки про зміни в навколишньому 

середовищі, але і про те, що відбувається всередині організму. Тому рецептори знаходяться в кожному 

внутрішньому органі і навіть в самому мозку (гіпоталамус, 5 довгастий мозок). 

 За місцем розміщення рецептори бувають контактні та дистантні Контактні збуджуються при 

безпосередньому контакті з джерелом подразнення (тактильні рецептори). Дистантні рецептори отримують 

інформацію на деякій відстані від джерела подразнення (зорові. звукові, нюхові). За локалізацією 

рецептори бувають: екстерорецептори – рецептори, розміщені в шкірі; пропріорецептори – рецептори, 

розміщені в м’язах, на суглобах і в сухожилках; інтерорецептори – рецептори, розміщені в внутрішніх 

органах. 

 За адекватністю подразнення рецептори бувають: хеморецептори, механорецептори, фоторецептори, 

ноцірецептори. За механізмом збудження розрізняють первинновідчуваючі і вторинновідчуваючі 

рецептори. 

 Первинновідчуваючі рецептори – це вільні нервові закінчення. Вони сприймають подразнення, 

перетворюють його в збудження, при цьому виникає рецепторний потенціал відомий як різновид 

локального потенціалу. Рецепторний потенціал, досягнувши критичного рівня деполяризації, 

перетворюється в потенціал дії. До первинновідчуваючих рецепторів відносяться рецептори шкіри, нюху, 

смаку.  

Вторинновідчуваючі рецептори функціонально та структурно інші. В їх складі є рецепторна клітина, 

навколо якої знаходяться чутливі нервові закінчення нервової клітини. Вони завжди мають свою фонову 

активність. При дії подразника подразнення сприймає рецепторна клітина, в ній виникає рецепторний 

потенціал (РП), який призводить до виділення медіатору. Останній викликає деполяризацію 

постсинаптичної мембрани, що породжує генераторний потенціал (аналог збуджуючого постсинаптичного 

потенціалу), при досягненні ним критичного рівня деполяризації виникає потенціал дії. До 

вторинновідчуваючих рецепторів відносяться зорові, слухові, вестибулярні рецептори. 

 Рецептори мають таке призначення:  
1. Виявлення та розпізнавання сигналів. 

 2. Сприйняття подразнення.  

3. Перетворення сигналів в потенціал дії та кодування подразника:  

а) первинне кодування – це кодування виду подразника, його частоти та інтенсивності у вигляді пачок 

імпульсів певної частоти, тривалості, певних інтервалів між пачками, що створює певний малюнок або 

патерн;  

б) вторинне кодування – це кодування якості подразнення, ознак подразника, стискання інформації в часі 

(часове кодування) та стискання інформації в просторі (просторове кодування). Інтенсивність стимулів 



кодується частотою імпульсів, характер подразнення позначається групуванням імпульсів, тобто імпульси 

йдуть пачками з певними інтервалами – створюється часовий малюнок (патерн). Він містить певне число 

імпульсів в пачці, для кожного подразника воно різне, так само різні інтервали між імпульсами в пачці та 

між пачками. Під час первинного кодування змінюється кількість збуджених нейронів, які локалізуються 

як в ЦНС, так і в корі великих півкуль.  

4. Первинний аналіз отриманої інформації.  

5. Відбір корисної інформації.  

Провідниковий відділ кожного аналізатора включає, як правило, 3 нейрони. Перший нейрон 

розміщується в спінальному ганглії чи в ганглії черепномозгового нерву, другий нейрон розміщується в 

структурах ЦНС, третій нейрон 6 знаходиться тільки в переключаючих ядрах таламуса. Провідниковий 

відділ здійснює виявлення та розпізнавання сигналів на основі чого відбувається виділення корисної 

інформації. Частина отриманої інформації повністю виключається, інша частина затримується на деякий 

час за рахунок гальмування, решта надходить до кори. З 10 мільйонів біт інформації, направленої до кори, 

приходить лише 1 млн. В фільтрації інформації приймають участь ретикулярні ядра, неспецифічні шляхи. 

Структурно цей процес зумовлений багаточисельними розгалуженнями, колатералями до різних відділів 

ЦНС та кори великих півкуль.  

Мозковий відділ кожного аналізатора розміщений в корі. Він має ядерну та розсіяну частини. Ядерна 

частина аналізатора знаходиться у специфічному проекційному полі кори, а розсіяна – у відповідній 

асоціативній ділянці. Мозковий відділ відповідає за декодування, детектування, впізнання сигналів, 

побудову образа подразника та формування сенсорного відчуття. Детектування – це вибірковий аналіз 

окремих ознак подразника. Цю роботу виконують нейрони детектори різних рівней, які збуджуються 

тільки певними ознаками подразника. Далі відбувається впізнавання подразника чи сигналу за рахунок 

паралельного аналізу всіх ознак подразника. Після цього вищі детектори створюють образ подразника і 

одночасно формується певне відчуття. Формування відчуття відбувається на всіх відділах аналізатору і 

завершується в мозковому відділі. За модальністю подразника утворюються самостійні відчуття дотику, 

зору, слуху, нюху, смаку, холоду, тепла, болю, вібрації, положення тіла та кінцівок по відношенню до 

тулуба. На основі сукупності всіх відчуттів формується чуттєве сприйняття інформації, її усвідомлення, 

субєктивне відношення до неї у вигляді емоцій. Внаслідок всього виникає сенсорний досвід, тобто 

створюється пам'ять про дію подразника. Сприйняття інформації – перцепція – це відображення в 

свідомості людини предметів та явищ дійсності при безпосередній дії їх на аналізатори в цілому. 

Механізм сприйняття інформації 
 Сенсорна інформація у вигляді потенціалу дії від рецепторів поступає в спеціалізовані зони кори великих 

півкуль, де міститься великий набір нейронів – детекторів, що спеціалізуються в розпізнаванні різних 

предметів чи явищ навколишнього світу. При цьому збуджується певна кількість нейронів- детекторів і 

створюється в корі «малюнок « (як на коврі). Обидві півкулі звертаються до структур памяті, де 

зберігається інформація про попередню дію таких подразників (сенсорний досвід). В результаті цього 

«малюнок» наповнюється змістом, тобто «оживає». Права півкуля на основі малюнка створює цілісне 

уявлення про предмет чи явище навколишнього світу. Ліва півкуля піддає тонкому аналізу і синтезу 

створений малюнок, включає мислення, відбувається абстрагування, сенсорна інформація усвідомлюється і 

з’являється сенсорне відчуття. 

КЛАСИФІКАЦІЯ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ 

1. Сенсорні системи, пов’язані з органами чуття (зорова, слухова, вестибулярна, смакова, нюхова). 

 2. Сомато-вісцеральні сенсорні системи (чутливість шкіри, глибока чутливість, чутливість внутрішніх 

органів) 


