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1. Мета дисципліни – сформувати загальні знання про закономірності 

еволюційного розвитку та функціонування сенсорних систем. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Цитологія», «Зоологія», «Біохімія», 

«Генетика», «Фізіологія та анатомія людини і тварин». 

2.Вміти самостійно застосовувати знання з цитології, біохімії, зоології, 

генетики, фізіології та анатомії та ін. дисциплін, працювати з науково-

методичною літературою. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 Дисципліна "Фізіологія сенсорних систем” є базовою фізіологічною 

дисципліною, яка вивчає закономірності еволюції, структурної організації та 

функціонування сенсорних систем людини  і тварин. В ході вивчення курсу 

розглядаються механізми формування та передавання сенсорних сигналів, 

організація провідних шляхів, особливості обробки сенсорної інформації в 

перемикальних ядрах та ділянках кори різного ієрархічного рівня. Знання, 

отримані з дисципліни «Фізіологія сенсорних систем», можуть застосовуватись 

як у дослідженнях фізіологічних наук (фізіологія ЦНС, фізіологія кровообігу, 

фізіологія травлення, фізіологія праці та спорту та ін.), так і в інших науках 

(фармакологія; екологічна фізіологія, психологія, зоопсихологія та ін.). 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про будову та механізми функціонування сенсорних 

систем   організму людини і тварин;  

2) навчитися характеризувати особливості  функціонування різних сенсорних 

систем; 

3) вибирати методи для вивчення сенсорних систем у організмі людини і тварин; 

4) сформувати уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-

наукових і прикладних досліджень фізіології сенсорних систем для майбутньої 

професійної орієнтації 

 

Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 

09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття 

студентами таких компетентностей:  

інтегральної : 

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів 

природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

загальних: 

ЗК01. Знання та розуміння предметної області фізіології центральної нервової 

системи. 
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ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК04.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

спеціальні (фахові, предметні): 

ФК01.Базові теоретичні та методологічні знання в галузі біологічних наук та на 

межі предметних галузей. 

ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за 

допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і лабораторних 

умовах і звітувати про результати. 

ФК05.Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, 

теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

ФК07.Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, 

прокаріот і еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

ФК12.11. Уявлення про будову фізіологічних систем організму людини та 

тварин. 

ФК13.11. Уявлення про принципи функціонування фізіологічних систем 

організму людини та тварин. 

ФК15.11. Знання механізмів пристосування організму людини та тварин до умов 

їхнього існування. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3 – комунікація) 
Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання 

і навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

 Знати    

1.1 Типи рецепторів, їх класифікація та 

принципи функціонування. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1, лекційна 

контрольна робота, 

іспит 

10 

1.2 Будова і функції зорового аналізатора. Лекція, 

самостійна 

робота  

Модульна контрольна 

робота 1, лекційна 

контрольна робота, 

іспит 

20 

1.3 Будова і функції слухового, 

вестибулярного, сомато-сенсорного 

аналізаторів. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 2, лекційна 

контрольна робота, 

іспит  

15 

1.4 Будова і функції різних смакового та 

нюхового аналізаторів. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 2, лекційна 

контрольна робота, 

іспит 

15 

 Вміти    
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2.1 Обирати методи дослідження функцій 

зорового аналізатора 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 1 

10 

2.2 Обирати методи дослідження 

функцій слухового, вестибулярного, 

сомато-сенсорного аналізаторів. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 2 

10 

2.3 Обирати методи дослідження 

функцій смакового та нюхового 

аналізаторів. 

Cамостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 2 

10 

 Комунікація    

3.1 Самостійно працювати з науковою та 

навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук та узагальнювати 

науково-технічну інформацію, 
письмово відображати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою. 

Самостій

на робота 

Модульна контрольна 

робота 1, 

Модульна контрольна 

робота 2 

10 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 

2.1 
2.2 2.3 3.1 

ПР01.Демонструвати спілкування в діалоговому 

режимі з колегами та цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії, письмово 

відображувати та презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою 

    

 

  + 

ПР02. Виявляти можливість спілкування іноземною 

мовою в діалоговому режимі з колегами та цільовою 

аудиторією. 

+ + + + 

 

  + 

ПР03. Використовувати теорії і закони математики, 

фізики, хімії та інших наук для вирішення завдань 

сучасної біології. 
 +   

+ 

+ +  

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, 

принципи, теорії і закони в галузі біологічних наук і 

на межі предметних галузей. 

  +  

 

+ +  

ПР05. Використовувати знання і демонструвати 

дотримання положень біологічної етики, біологічної 

безпеки і біологічного захисту. 
   + 

 

 + + 

ПР14. Використовувати знання і розуміння основ 

загальної екології, принципів оптимального 

природокористування й охорони природи. 

+ +   

+ 

  + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові 

знання та сучасні методи експериментальних 

досліджень для вирішення проблемних завдань 

біології. 

    

 

  + 

ПР18. Демонструвати знання основних принципів 

збереження й зміцнення здоров’я, формування 
 + +  

 
  + 
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ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя. 

ПР22. На основі базових знань з природничих та 

математики наук формувати загальні уявлення про 

закономірності індивідуального та історичного 

розвитку біологічних систем на різних рівнях 

організації та особливості їхньої кооперативної 

взаємодії. 

+   + 

 

+  + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1(дистанційна) – РН 1.1; 1.2, 2.1, 3.1– 25 балів/12 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3, 1.4;2.2, 2.3, 3.1– 25 балів/13 балів 

3. Лекційна контрольна робота РН 1.1; 1.2, 1.3, 1.4 –10 балів/ 5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.4. Максимальна кількість балів, яку 

може бути отримана студентом за тестову контрольну роботу, становить 40 балів за 100 

бальною шкалою. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для іспиту є успішне написання 2 модульних контрольних робіт (по кожній з 

модульних робіт не менше 50% правильних відповідей) та реферату. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Контрольну модульну роботу 1 студенти виконують  у міжсесійний час дистанційно і 

здають в перший день наступного семестру. Контрольну роботу №2 студенти виконують 

після закінчення лекційного курсу і здають до іспиту. Оцінка реферату проводиться 

упродовж лекційного курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план лекцій  

 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
консуль

тації 
С/Р 

 Розділ 1 

1 
Тема 1.Принципи кодування інформації в сенсорних 

системах 1  15 

 
Лекція 1.   Предмет і методи дослідження фізіології сенсорних 

систем. 0,5   

 
Лекція 2.  Принципи оброблення інформації в сенсорних 

системах. 0,5   

 Самостійна робота Первинно- і вторинночутливі рецептори.   5 

 

Самостійна робота Принципи кодування інформації в 
сенсорних системах. Закони Вебера-Фехнера та 
Стівенса. 

 
 

10 

2 
Тема 2. Зоровий аналізатор 

2 0,5 30 

 

Лекція 3. Еволюція зору. 

0,5 
 

 

 
Лекція 4. Оптична система ока. 

0,5 
 

 

 
Лекція 5. Будова і функції сітківки. 

0,5 
 

 

 
Лекція 6. Функціонування центральної частини зорового 

аналізатора 0,5 0,5  

 
Самостійна робота Типи зорових пігментів 

 
 

7 

 
Самостійна робота. Будова частини вегетативної нервової 
системи, яка управляє акомодаційним апаратом ока. Нерви, 
які управляють зовнішніми м’язами очей 

 
 

8 

 

Самостійна робота. Бінокулярне та монокулярне сприймання 
простору, віддалі до предметів, руху предметів, глибини 
простору, об’ємності предметів. Стереоскопічні ефекти і 
методи їх одержання. Зорові ілюзії. Кольоровий зір. 
Змішування кольорів. Константність кольоросприйняття. 
Чутливість світлового аналізатора. Абсолютні та диференційні 
пороги чутливості. Хроматична чутливість ока. Суб’єктивні та 
об’єктивні методи адаптометрії. Швидкість виникнення та 
зникнення зорового відчуття. Послідовні образи. Явище 
мерехтіння, критична частота мерехтінь. Явище контрасту. 

 

 

14 

 Модульна контрольна робота 1   1 
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 Розділ 2 

3 
Тема 3.  .  Слуховий аналізатор, вестибулярний аналізатор, 

сомато-сенсорний аналізатор, больовий аналізатор, 
температурний аналізатор. 

3 0,5 22 

 Лекція 7. Функціонування слухового аналізатора. 0,5   

 Лекція 8. Функціонування вестибулярного аналізатора. 0,5   

 
Лекція 9. Функціонування сомато-сенсорного, больового, 

температурного аналізаторів. 
1 0,5  

 

Самостійна робота. Кісткова та повітряна провідність. 
Проведення звукових хвиль у внутрішньому вусі. Концепція 
біжучих хвиль Бекеші. Амплітудно-частотні характеристики 
базилярної мембрани. Ендокохлеарний потенціал. Абсолютна 
та диференційна чутливість слуху. Методи дослідження 
чутливості (аудіометрія). Тональна чутливість слуху. 
Маскування звуків. Бінауральний слух. Сприймання напрямків 
звуків. Акустична локація у печерних птиць і ссавців. 
Гідролокація у китів. Розвиток лабіринтного органа в 
філогенезі: міксини, міноги, поперечнороті. 

  10 

 
Самостійна робота. Роль вестибулярного аналізатора в 
організації позно-тонічних рефлексів, локомоції і просторовій 
організації 

  5 

 

Самостійна робота. Види шкірної чутливості: механічна, 
дотикова, температурна, больова. Психофізика тактильних, 
теплових і больових відчуттів. Абсолютний, диференційний і 
просторовий пороги. 

  7 

4 Тема 4. Смаковий аналізатор, нюховий аналізатор. 1  16 

 Лекція 10. Функціонування нюхового аналізатора. 0,5   

 Лекція 11. Функціонування смакового аналізатора. 0,5   

 Самостійна робота Еволюція нюхової чутливості у тварин   8 

 Самостійна робота Еволюція смакової чутливості у тварин.   7 

 Модульна контрольна робота 2   1 

 ВСЬОГО 6 1 83 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Консультації - 1 год. 

Самостійна робота – 83 год. 
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