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Значення слова „інформація” (лінгвістичне): відомості, дані, 
знання. 

Визначень інформації існує безліч, причому академік М. М.
Моісеєв навіть вважав, що в силу широти цього поняття немає і
не може бути суворого і досить універсального визначення
інформації.

Спочатку «інформація» - відомості, що передаються людьми
усним, письмовим або іншим способом (за допомогою умовних
сигналів, технічних засобів і тощо); з середини XX ст. термін
«інформація» перетворився в загальнонаукове поняття, що
включає обмін відомостями між людьми, людиною і автоматом,
автоматом і автоматом; обмін сигналами в тваринному і
рослинному світі; передачу ознак від клітини до клітини, від
організму до організму (наприклад, генетична інформація);
одне з основних понять кібернетики.

Основні поняття теорії інформації

Теорія інформації (математична теорія зв'язку) - вивчає
процеси зберігання, перетворення і передачі інформації. Вона
заснована на наукових методах вимірювання кількості
інформації

Докібернетичний період
Інформацію ми пов'язуємо із мовою. Так було спочатку. Мова

жестів стала доповнюватися звуковим супроводом. Писемну
мову фіксували на камені у вигляді наскального живопису,
вузликами, на корі, на шкірі тощо.

Дослідження інформації розпочалося з
виникнення телеграфу й дослідження проблем
передачі повідомлень у ньому. В 1832 р. Самюель
Морзе розпочав створення першого телеграфного
апарата. У першому варіанті на паперову стрічку
виводились крапки й тире, які позначали слова із
заздалегідь складеної таблиці дозволених для
передачі слів.

Основні поняття теорії інформації
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Це був однополюсний телеграф
Морзе.

У 1839 р. Морзе запропонував
той спосіб, який тепер називають
азбукою Морзе.

Тут букви позначають
крапками, тире й паузами між
ними (тире дорівнює тривалості
трьох крапок).

Пауза позначалася відсутністю
струму, а крапки й тире —
короткими й довгими
імпульсами струму.

Основні поняття теорії інформації

 У 1843 р. в США встановлено телеграфний зв’язок між
Вашингтоном і Балтимором. Виявилося, що прокладання
кабелю під землею та під водою веде до того, що сигнали
можуть зливатися чи змінюватися (наприклад, крапка — на
тире). Тому для прокладання було обрано стовпи, на які
підвішували кабель.

 На кабель, як виявилося, впливає магнітне поле Землі, яке
викликає в ньому певні „паразитні” струми. Такі струми
було пізніше названо шумами.

 Пізніше телеграф удосконалили, а саме — його зробили
двохполюсним: струму нема, струм іде в одному напрямі
або в протилежному напрямі.

Основні поняття теорії інформації
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 У 1855 р. особливості передачі сигналів розрахував Вільям
Томсон (лорд Кельвін).

 Нова хвиля досліджень розпочалася після винаходу в 1875
р. Олександром Грехемом Беллом телефона.

 Великий вклад у проблему передачі сигналів зробив
відомий математик Жозеф Фур’є, який запропонував
математичний апарат для дослідження накладання
сигналів один на одного.

 У 1928 р. американський дослідник Хартлі опублікував
роботу „Передача іноформації”. Він першим показав, що
кількість інформації в повідомленні H рівна

H = n×log2×s, 
 де n — кількість вибраних символів, а s — кількість різних

символів у наборі, з яких роблять вибір. Ця формула
справедлива тоді, якщо вибір символів рівноімовірний.

Основні поняття теорії інформації

Під час Другої світової війни роботи в напрямку передачі
інформації було перервано. Але з’явилася нова група задач: як по
електричному сигналу від радіолокатора визначити, в якій точці
через певний час буде літак, що зараз має якісь певні
координати? Цю задачу вирішили російський математик А.
Колмогоров і Н. Вінер (автор книги „Кібернетика”, 1948 р.).

Кібернетичний період
Етап класичної імовірнісної теорії інформації К.
Шеннона. У час війни проблемою передачі інформації
зайнявся ще один відомий математик — Клод Шеннон.
Він займався дослідженням того, якого типу сигнали
потрібно посилати, щоби краще передати
повідомлення певного типу по заданому каналу з
шумами. Таким чином, було поставлено проблему
ефективного кодування й надійного отримання
повідомлення. Так виникла класична (імовірнісна)
теорія інформації.

Основні поняття теорії інформації
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 Етап застосування теорії інформації в кібернетиці й
промисловості (зв’язку). З 80-х років 20-го ст. починає широко
розвиватися комп’ютерна (цифрова) мережа каналів зв’язку. На
якісно новий рівень виходять канали телефонного зв’язку (вони
також стають цифровими). Все це дає широке поле для
застосування класичної теорії інформації К. Шеннона в техніці.

 Новітні концепції теорії інформації. Незважаючи на широке
застосування класичної теорії інформації, проблема інформації
як знань залишається невирішеною. Тому науковці продовжують
свої дослідження. У цьому напрямі йде ціла низка досліджень та
утворюються наступні розділи теорії інформації:

— аксіоматична база; 
— принципи вимірювання кількості інформації; 
— кодування інформації; 
— передача інформації. 

Основні поняття теорії інформації

Класифікація інформації:
За способами сприйняття:
 візуальна,
 аудіальна,
 тактильна,
 нюхова,
 смакова;

За формами подання:
 текстова,
 числова,
 графічна,
 музична,
 комбінована.

Основні поняття теорії інформації

Класифікація інформації:
За громадським призначенням:
 масова - буденна, суспільно-політична, естетична ;
 спеціальна - наукова, технічна, управлінська, виробнича;
 особиста - наші знання, вміння, інтуїція
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Аксіоми та базові закони
теорії інформації

Аксіома 1: інформація має ідеальний характер.
Проілюструвати цю аксіому можна в такий спосіб. Колись відомий
письменник Б. Шоу наводив такий приклад: коли в когось є яблуко, й він
передає його іншому, то після цього яблука в нього вже немає; коли в когось
є якась думка [тобто інформація], й він повідомляє її іншому, то після
цього ця інформація є вже у двох. Від себе додамо, цю думку можна
повідомити не одному, а безконечній кількості отрмимувачів інформайції.
Якби інформація була матеріальним об’єктом, як яблуко, її можна було б
передати лише одній людині; той факт, що інформацію можна передати
безконечну кількість разів, підтверджує, що інформація має ідеальний
характер.

Аксіома 2: інформація зберігається і передається тільки на
матеріальному носії.
У наш час інформація передається або на матеральних носіях (раніше — на
камені, корі, вузликами тощо; зараз — на папері, дисках тощо) або
коливаннями поля (електромагнітного, гравітаційного тощо). Наприклад,
одна людина передає інформацію іншій у разі використання усної природної
мови за допомогою коливань повітря. Іншого способу людство не виявило

Основні поняття теорії інформації

Аксіоми та базові закони
теорії інформації

Аксіома 3: інформація існує тільки в кібернетичних
системах.
Якщо немає процесу керування, а, отже, кібернетичної системи, то
інформації не існує. Наприклад, сам по собі відбиток шини автомобіля на
розмитій польовій дорозі є лише відображенням, а не інформацією.
Інформацією це відображення може стати лише тоді, коли його
сприйматиме якась кібернетична система, наприклад людина.
Аксіома 4: Інформація має різні форми.

Основні поняття теорії інформації
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Закон 1: на отримання інформації кібернетична система
повинна затратити певну кількість енергії.

Закон 2: кількість інформації (І), яку отримує кібернетична
система в процесі розпізнавання після прийняття певного
сигналу, дорівнює логарифму при основі m від кількості
варіантів вибору, що передували розпізнаванню.

I = log2 N = log2 mn = n log2 m, 
де N —кількість можливих повідомлень, шт.;
n — кількість розрядів (символів) у повідомленні (наприклад, 3);
m — кількість символів в алфавіті (наприклад, два: 0 та 1).
Одиницею вимірювання кількості інформації служить біт.

Закон 3: що меншою є ймовірність завершення якогось
випробування з певним результатом, то більше інформації
для будь-якої кібернетичної системи несе саме цей результат,
і навпаки.

Закон 4: будь-яка інформація, отримана кібернетичною
системою, впливає на цю систему.

Основні поняття теорії інформації

 Достовірність - відбиває справжній стан справ
 Актуальність здатність інформації відповідати вимогам

сьогодення (поточного часу або певного часового періоду)
 Повнота - достатня для розуміння і прийняття рішення
 Точність - визначається ступенем її близькості до

реального стану об'єкта, процесу, явища і т. п.
 Цінність - забезпечує вирішення поставленого завдання,

потрібна для того, щоб приймати правильні рішення
 Зрозумілість - виражена мовою, доступною одержувачу
 Об'єктивність - не залежить від чийсь думки

Основні поняття теорії інформації
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Інформації та процеси керування в кібернетичних
системах 

Інформація є лише там, де є керуючі системи. Там, де керуючих
систем нема (наприклад, у неживій природі), інформації не існує.
Тому відбиток коліс автомобіля на ґрунтовій дорозі — це лише
відображення, але не інформація (інформацією цей відбиток може бути
лише для керуючих систем — живих істот, комп’ютерів тощо).

Кібернетична система містить: керуючу підсистему й керовану
підсистему.

Керуюча підсистема передає керованій підсистемі певну
інформацію, що реалізується у вигляді сигналу чи їх ланцюжків
(повідомлення).
Керована підсистема здійснює зворотний зв’язок, надсилаючи
керованій підсистемі свою реакцію — інформацію (повідомлення)
про свій стан (змінений чи такий, що й був до передачі інформації
керуючою підсистемою). Відповідно, керуюча підсистема повинна
враховувати інформацію, надіслану в зворотньому зв’язку, й при
потребі повинна вносити зміни в ті сигнали, що надсилаються
керованій підсистемі.

Основні поняття теорії інформації

Кібернетична система містить: 
— пристрої для збору інформації; 
— пристрої для кодування/декодування інформації; 
— пристрої для передачі інформації; 
— пам’ять для зберігання інформації. 

Виділяють такі основні види керуючих систем: 
— механічні; 
— електричні; 
— електронні (комп’ютерні); 
— біологічні (в тому числі людина); 
— соціальні. 

Основні поняття теорії інформації
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… – це процес переміщення повідомлень від джерела до приймача.

Класична схема передачі інформації

Класична схема передачі інформації
Джерело інформації — безпосередньо генерує інформацію.

Джерелом інформації може, наприклад, бути: людина, точніше — її
мозок; комп’ютер космічного корабля, що посилає сигнали з поверхні
Місяця; комп’ютер, що автоматично генерує листи-відповіді на
серверах електронної пошти тощо.

Передавач інформації виконує функціє кодування інформації
(перетворює інформацію в коливання повітря) й передає її в канал
зв’язку. Передавачем інформації можуть бути органи мовлення людини
(голосові зв’язки, ротова й носова порожнини, язик, зуби, губи тощо).

Передача інформації відбувається у формі окремих сигналів.
Сигнал — це зміна стану речовини чи поля, що передається на
певну віддаль. Сигнал може бути електричний, хімічний,
механічний, аудіальний, візуальний, гравітаційний тощо. У
порівняно простих кібернетичних системах ланцюжки сигналів
безпосередньо утворюють повідомлення, а в складніших —
об’єднуватися в образи, з яких складаються повідомлення.

Класична схема передачі інформації
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Образ — це множина вхідних сигналів, що відображають один
фрагмент світу й записані в сенсорну пам’ять скануючого пристрою
кібернетичної системи.

Канал передачі інформації — це речовина або поле, які під
впливом зовнішніх факторів можуть змінювати свої фізичні
властивості в часі чи просторі. Канал зв’язку має вхід і вихід. У каналі
зв’язку на сигнал впливають шуми, які частково спотворюють цей
сигнал. Тому отримувач інформації може отримати не той сигнал,
який передало джерело інформації.

Приймач інформації виконує такі функції: отримує
повідомлення, для чого потрібні певні запам’ятовуючі пристрої для
нагромадження сигналів, та проводить її розкодування (наприклад,
перетворює коливанням повітря в певні біофізичні сигнали, присвоює їм
певні звуки мови, а звукам — слова тощо). Приймачем інформації в людини
є, наприклад, органи слуху, зору, нюху, смаку, тактильні аналізатори.

Отримувач, одержавши розкодоване повідомлення (слова),
зіставляє сигнали з наявними у нього образами, групує ці образи й у
такий спосіб отримує з них певну інформацію. У людини
отримувачем інформації є мозок.

Класична схема передачі інформації

Кодування інформації
Кодування являє собою перехід від повідомлення на вході каналу

зв'язку до коду повідомлення на виході, а декодування - зворотний
процес переходу від коду повідомлення на виході каналу зв'язку до
повідомлення на вході, при цьому повідомлення на вході й виході з
каналу зв'язку повинні збігатися.

Мета кодування: за одиницю часу передати більше інформації.
Умовне позначення об'єктів за допомогою знака або сукупності знаків

називають кодом.
Система кодування - це сукупність правил утворення коду.
Для кожного коду встановлюється:
алфавіт коду - система знаків, що прийнята для утворення коду

(цифровий, літерний, літерно-цифровий);
основа коду - кількість знаків в алфавіті коду;
розряд коду - позиція знака в коді;
довжина коду - кількість знаків у коді.
Процедура надання об'єктові кодового позначення називається

кодуванням. Залежно від того, чи передує кодуванню класифікування
об'єктів, усі відомі системи кодування поділяють на реєстраційні і
класифікаційні системи, кожна з цих систем використовує певні методи
кодування

Класична схема передачі інформації
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У комп'ютерних системах загальноприйнятим є 
кодування інформаційних повідомлень за
допомогою лише двох символів, які називають
двійковими цифрами й умовно позначають як “0” 
та”1”, оскільки сучасні комп'ютери здатні
обробляти сигнали, які можуть мати лише 2 стани.

Зімкнений стан – 1 

Розімкнений стан – 0 

Класична схема передачі інформації

Послідовність двійкових цифр
називають двійковим кодом.

Біт – один розряд двійкового коду
Байт – послідовність із восьми бітів.

1 кілобайт  (1 Кбайт) – 1024 байти;
1 мегабайт  (1 Мбайт) – 1024 Кбайт;
1 гігабайт  (1 Гбайт) – 1024 Мбайт;
1 терабайт  (1 Тбайт) – 1024 Гбайт;

Класична схема передачі інформації
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Носій інформації на відміну від каналу зв’язку передає інформацію
не тільки в просторі, а ще й у часі.

Носій інформації – це фізичне середовище, у якому поширюється чи
фіксується інформація.

За формою сигналу, який використовується для запису даних,
розрізняють аналогові та цифрові носії.
 Аналоговий – за допомогою неперервних сиганалів. Приклад: 

людська мова, радіо, звукозапис на магнітні стрічки тощо.
 Цифровий – за допомогою дискретних сигналів. Приклад: 

обчислювальні процеси в комп’ютерах.
За фізичним принципом носії бувають:
 перфораційні -перфокарта, перфострічка
 магнітні - магнітна стрічка, магнітні диски
 оптичні - оптичні диски CD, DVD
 магнітооптичні - магнітооптичний компакт-диск (CD-MO)
 електронні (використовують ефекти напівпровідників) - карти 

пам'яті, флеш-пам'ять

Класична схема передачі інформації

Види носіїв інформації за користувачем: а) для людини; б) для
технічних пристроїв.

Носії для людини: папір, фотоплівка, грампластинки,
магнітофонні плівки, полотно для малювання, дисплеї тощо.

Носії для технічних пристроїв (для ПК): диск (магнітний,
оптичний); магнітні плівки; пристрої постійного запам’ятовування
тощо.

Місткість цифрового носія означає кількість інформації, яку на
нього можна записати; її вимірюють у спеціальних одиницях —
байтах, а також у їхніх похідних — кілобайтах, мегабайтах тощо.

Носії інформації оцінюють за щільністю інформації, яку можна
розмістити в одиниці об’єму, наприклад одному кубічному
сантиметрі (біт/см3).

Зараз існують такі носій інформації, що дають змогу записати
всю інформацію, створену людським суспільством за весь час його
існування в 1 м3.

Інформація і регуляція біологічних процесів
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В сучасній біології живі системи розглядають як відкриті
термодинамічні системи, що знаходяться далеко від стану рівноваги.
Для таких систем є характерним активний обмін енергією і речовиною
між навколишнім середовищем.

У широкому розумінні живі організми можна розглядати як складні
інформаційні системи, які генерують власні хімічні і фізичні сигнали і
водночас з цим сприймають різноманітні сигнали з оточуючого
середовища. Сприйняття зовнішніх факторів, що діють на живий
організм, відбувається різним чином, але для деяких фізичних і хімічних
чинників існують спеціалізовані сенсорні системи (зорова, слухова,
вестибулярна, хемосенсорна, соматовісцеральна).

Інформація і регуляція біологічних процесів

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Будь-який зовнішній або внутрішній подразник, який сприймається
сенсорною системою перш за все сприймається першою її ланкою -
рецептором. Рецептори слідкують за всіма змінами в організмі та навколо
нього, допомагають центральній нервовій системі формувати уявлення про
світ. Інформація, яка надходить до тієї чи іншої сенсорної системи, в першу
чергу зазнає змін у рецепторах.

Кожен подразник несе певний вид енергії: механічної, теплової, електро-
магнітної, хімічної тощо. Отже, за здатністю сприйняття різних видів енергії
подразника, рецептори тварин і людини, поділяються на
механорецептори, терморецептори, хеморецептори, фоторецептори,
електрорецептори.

Тобто для кожного типу рецепторів є свій адекватний подразник.
Адекватність рецепторів не є абсолютною, в деяких випадках рецептори

можуть активуватися і неадекватними сигналами, але поріг збудження
рецептору буде для них значно більший.

Спеціалізація рецепторів визначається наявністю у них специфічних
механізмів, що дозволяють реєструвати мінімальну енергію подразника.
Чутливість рецепторів до подразника може бути дуже високою. Наприклад,
для виникнення світового відчуття, досить потрапляння в очі всього лише
кількох сотень квантів енергії світла.

Інформація і регуляція біологічних процесів

У різних організмів ці рецептори пристосовані для сприйняття певного,
вузького інтервалу енергії відповідного подразника і відповідно, можуть
різнитися за структурою. Наприклад, очі людини, сприймають електромагнітні
хвилі з довжиною хвилі в межах, 400 - 800 нм (видиме світло). Очі деяких
представників ссавців і птахів (кішки, сови) здатні сприймати довгохвильову,
інфрачервону частину спектру (1000 нм і більше).

Рецепторний механізм перетворення сигналів достатньо складний.
Перший етап – специфічна взаємодія стимулу з рецептором.

Подразнюючий сигнал, пройшовши через допоміжні структури, взаємодіє
зі сприймаючою сигнал клітиною, що визначає модальність рецептора. Сам
процес взаємодії проходить швидко, при цьому рецепторні ділянки дуже
малі.

Наслідком першого етапу є зміна проникності плазматичної мембрани,
або активація ефекторних білків.

Другий етап - зміна мембранної проникності для катіонів (натрію,
кальцію і калію) або аніонів (хлору) за рахунок активації чи інактивації
іонних каналів. Така зміна мембранного потенціалу клітини під дією
подразника є універсальною реакцією для рецепторів і називається
рецепторним потенціалом (РП).

Важливим фактом є локальність проникності мембрани для іонів. Тобто
лише в місці взаємодії подразнення з рецептуючою клітиною розвивається
РП. В місцях виникнення РП мембрана сенсорного рецептора не здатна
генерувати потенціал дії (ПД).

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Отже вона є неелектрогенною. Рецепторний потенціал пасивно
поширюється вздовж нервового волокна з незбудливих ділянок на
електрогенні, що розташовані одна за одною в вільних нервових
закінченнях, інкапсульованих тільцях та в первинночутливих рецепторах.
Поширення електричного струму, яке залежить від ємкості мембрани,
називається електротоном. Саме тому РП, що пасивно проходить по
волокну, називають електротонічним. В цьому полягає третій етап
рецепторного механізму трансдукції.

Чим більший діаметр дендриту і чим менший опір цитоплазми, тим далі
може поширитися струм по рецепторній клітині до аксона. На цьому шляху
РП частково втрачається. Якщо ж ступінь деполяризації мембрани
рецептора залишається достатнім для виникнення ПД, то інформація про
сигнал з сенсорного рецептора потрапляє до ЦНС. Це є завершальним,
четвертим етапом. При цьому РП має досягнути певної критичної
(порогової) величини, при якій він зможе викликати ряд аферентних
імпульсів в нервовому волокні, що межує з рецептором. Такий ряд
імпульсів, як правило, виникає в першому до рецептора перехваті Ранв‘є.

Інформація і регуляція біологічних процесів

За будовою і фізіологічними особливостями розрізняють
первинні та вторинні рецептори.

Первинні рецептори являють собою нервове закінчення
чутливого нейрона, який сприймає подразнення і генерує
потенціал дії, який йде цим самим нервовим волокном до
нервового центру.

Мінімальна сила адекватного стимулу, достатня для генерації
потенціалів дії в первинному сенсорному нейроні, визначається як його
абсолютний поріг. Мінімальний приріст сили стимулу, що
супроводжується значною зміною реакції сенсорного нейрона, є
диференційним порогом чутливості.

Якщо рецепторний потенціал досяг порогової деполяризації, з'являється
потенціал дії. При зростанні сили подразника ще більше, відкриваються
додаткові іонні канали у мембрані, рецепторний потенціал розтягується у
часі й до його спаду нижче порогу встигає виникнути декілька потенціалів
дії. Таким чином, сила подразника у рецепторі кодується частотою
нервових імпульсів, які рухаються по нервовому волокну.

До первинних належить більшість шкірних рецепторів, рецепторів 
внутрішніх органів. 

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Вторинні рецептори складаються зі спеціалізованих клітин, які
позбавлена електрогенних ділянок на пресинаптичній мембрані. Тому РП
недостатньо для генерації та поширення ПД.

Механізм перетворення сигналів значно складніший порівняно з іншими
типами рецепторних клітин. Трансформація сигналу в даному випадку
відбуваються наступним чином:
 виникнення та електротонічне поширення РП, внаслідок взаємодії

спеціалізованої клітини зі збуджуючим сигналом, до пресинаптичної
мембрани;

 виділення медіатора в синаптичну щілину;
 деполяризація постсинаптичної мембрани нервового закінчення, що

контактує зі спеціалізованою клітиною і генерування збуджуючого
постсинаптичного потенціалу (ЗПСП);

 електротонічне поширення ЗПСП на збудливі ділянки волокна;
 генерація ПД, що поширюються вздовж волокна та досягають ЦНС.

Так влаштовані фоторецептори, вестибулярні, слухові рецептори.

Інформація і регуляція біологічних процесів

Таким чином, у вторинночутливих рецепторах механізм перетворення
сигналів відбувається в спеціалізованих клітинах, а генерація та проведення
закодованої інформації про подразнення у формі ПД – у нервовому волокні.
На сьогодні прийнято називати електричну відповідь спеціалізованих клітин
рецепторним потенціалом, а ЗПСП нервового волокна – генераторним
потенціалом (ГП), адже саме він продукує ПД.

***
Інформація про силу стимулу кодується двома способами: частотою

потенціалів дії, що виникають в сенсорному нейроні (частотне кодування), і
числом сенсорних нейронів, збуджених у відповідь на дію стимулу.

При збільшенні сили подразника підвищується амплітуда рецепторного
потенціалу, що, як правило, супроводжується збільшенням частоти
потенціалів дії в сенсорному нейроні першого порядку. Чим ширше наявний
частотний діапазон потенціалів дії у сенсорних нейронів, тим більше число
проміжних значень сили подразника здатна розрізняти сенсорна система.

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Адаптація рецепторів до подразника
Тривалість відчуття від дії подразника залежить від реального часу між

початком і припиненням дії на рецептори, а також від їх здатності
зменшувати або навіть припиняти генерацію нервових імпульсів при
тривалій дії адекватного стимулу. При тривалій дії стимулу поріг чутливості
рецепторів до нього може підвищуватися, що визначається як адаптація
рецепторів.

Механізми адаптації не однакові в рецепторах різних модальностей,
серед них розрізняють ті рецептори, що швидко адаптуються (наприклад,
тактильні рецептори шкіри) і повільно адаптуються (наприклад,
пропріорецептори м'язів і сухожиль).

Ті рецептори, що швидко адаптуються, сильніше збуджуються у відповідь
на швидке наростання інтенсивності стимулу, а їх швидка адаптація сприяє
звільненню сприйняття від біологічно незначної інформації (наприклад,
контакт між шкірою і одягом). Порушення рецепторів, що повільно
адаптуються мало залежить від швидкості зміни стимулу і зберігається при
його тривалій дії (тонічна відповідь), тому, наприклад, повільна адаптація
пропріорецепторів дозволяє людині отримувати потрібну йому для
збереження пози інформацію протягом всього необхідного часу.

Інформація і регуляція біологічних процесів

Від рецепторів нервові імпульси по аферентних шляхах надходять до
нервових центрів.

Нервовий центр –
це сукупність нейронів, розташованих на різних рівнях ЦНС і регулюючих 

складний рефлекторний процес або функцію. У нервовому центрі виділяють 
наступні відділи: нижчий, або виконавчий, робочий і вищий, або регуляторний.

Нижчий (виконавчий) відділ нервового центру локалізований в спинному мозку і 
передає інформацію від робочого відділу до робочих органів.

Вищий (регуляторний) відділ нервового центру розташований в корі великих 
півкуль мозку і регулює активність робочого відділу нервового центру, він 

втручається в регуляцію функцій епізодично, при необхідності коригування 
автоматичної діяльності робочого відділу. Вищі відділи включаються в роботу 

нервового центру за умовно-рефлекторним механізмом. Активність регуляторного 
(вищого) відділу нервового центру залежить від функціонального стану робочого 

відділу.

Робочий відділ нервового центру - це відділ, відповідальний за здійснення даної
функції, як правило, знаходиться в стовбурових відділах головного мозку.

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Класифікація нервових центрів
В основу класифікації покладено морфологічний і функціональний

критерій.
За локалізацією в структурах нервової системи розрізняють коркові,

підкіркові і спинальні центри. У головному мозку також виділяють
центри діенцефальні, мезенцефальні, бульбарні, гіпоталамічні,
таламічні.

За функціональною основою центри нервової системи поділяють за
регульованою функції (наприклад, судиноруховий центр, центр
теплоутворення, дихальний центр і ін.) Або за аферентним
сприйняттям (наприклад, центри зору, слуху, нюху і ін.).

Виділяють також центри нервової системи, які формують
мотиваційні стани організму, будучи пейсмекерами мотиваційних
збуджень (центри голоду, спраги, насичення і ін.).

Існують центри нервової системи, які на основі інтеграції збуджень
формують цілісні реакції організму (центри ковтання, чхання,
дефекації, статевий центр та ін.).

Інформація і регуляція біологічних процесів

Властивості нервових центрів
Властивості нервових центрів обумовлені особливостями проведення

нервових імпульсів через синапси, що з'єднують різні нервові клітини, і є
спільними для всіх нервових центрів:

1. Одностороннє проведення збудження - імпульс проводиться тільки в
одному напрямку, зворотне проведення збудження через синапс
неможливо.

2. Наявність латентного періоду від початку дії сигналу до прояву
рефлекторного акту, так звана синаптична затримка. Вона обумовлена
тим, що на виділення і дифузію медіатора в синапсі вимагається проміжок
часу в 1,5-2 мс. Відповідно, чим більше нейронів у рефлекторній дузі, тим
триваліше час рефлексу.
 3. Іррадіація збудження. Особливості структурної організації
центральних нейронів, величезне число міжнейронних сполучень у
нервових центрах істотно модифікують (змінюють) напрям поширення
процесу передавання інформації в залежності від сили подразника і
функціонального стану центральних нейронів. Значне збільшення сили
подразника призводить до розширення області, що втягується в процес
збудження центральних нейронів - іррадіації збудження.

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Властивості нервових центрів
4. Сумація збудження. В роботі нервових центрів значне місце займають

процеси просторової та часової сумації збудження, основним нервовим
субстратом якої є постсинаптична мембрана. Процес просторової сумації
аферентних потоків подразнення полегшується наявністю на мембрані
нервової клітини сотень і тисяч синаптичних контактів. Процес часової
сумації обумовлений сумацієя ЗПСП на постсинаптичній мембрані.

5. Центральне полегшення - пояснюється особливостями будови
нервового центру. Кожне аферентне волокно, що входить в нервовий
центр, іннервує певну кількість нервових клітин. Ці нейрони - нейронний
пул. У кожному нервовому центрі багато пулів. У кожному нейронному пулі
- 2 зони: центральна (тут аферентне волокно над кожним нейроном
утворює достатню для збудження кількість синапсів), периферична або
крайова облямівка (тут кількість синапсів недостатня для збудження). При
подразненні збуджуються нейрони центральної зони. Центральне
полегшення: при одночасному подразненні 2-х аферентних нейронів
відповідна реакція може бути більше арифметичної суми подразнення
кожного з них, оскільки імпульси від них відходять до одних і тих же
нейронів периферичної зони.
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6. Оклюзія - при одночасному подразненні 2-х аферентних нейронів
відповідна реакція може бути менше арифметичної суми подразнення
кожного з них. Механізм: імпульси сходяться до одних і тих же нейронів
центральної зони. Виникнення оклюзії або центрального полегшення
залежить від сили і частоти подразнення. При дії оптимального подразника,
(максимального подразника (по силі і частоті) викликає максимальну
реакцію) - з'являється центральне полегшення. При дії недостатнього
подразника (з силою і частотою викликають зниження відповідної реакції) -
виникає явище оклюзії.

7. Тонус. Тонус, або наявність певної фонової активності нервового
центру, визначається тим, що в спокої відсутність спеціальних зовнішніх
подразнень певну кількість нервових клітин знаходиться в стані постійного
збудження, генерує фонові імпульсні потоки. Навіть уві сні у вищих відділах
мозку залишається деяка кількість фоновоактивних нервових клітин, що
формують «сторожові пункти» і визначають певний тонус відповідного
нервового центру.
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8. Висока стомлюваність. Тривале повторне подразнення рецептивного
поля призводить до ослаблення рефлекторної реакції аж до повного
зникнення, що називається втомою. Цей процес пов'язаний з діяльністю
синапсів, в яких настає виснаження запасів медіатора, зменшуються
енергетичні ресурси, відбувається адаптація постсинаптичного рецептора до
медіатора.

9. Пластичність. Функціональна можливість нервового центру суттєво
модифікувати картину здійснюваних рефлекторних реакцій. Тому
пластичність нервових центрів тісно пов'язана із зміною ефективності або
спрямованості зв'язків між нейронами.

10. Конвергенція. Нервові центри вищих відділів мозку є потужними
колекторами, що збирають різнорідну аферентную інформацію. Кількісне
співвідношення периферичних рецепторних і проміжних центральних
нейронів (10:1) передбачає значну конвергенцію («збіжність»)
різномодальних сенсорних посилок на одні і ті ж центральні нейрони. На це
вказують прямі дослідження центральних нейронів: в нервовому центрі є
значна кількість полівалентних, полісенсорних нервових клітин, що реагують
на різномодальні стимули (світло, звук, механічні подразнення і т. д.).

Інформація і регуляція біологічних процесів

11. Інтеграція в нервових центрах. Важливі інтегративні функції клітин
нервових центрів асоціюються з інтегративними процесами на системному
рівні в плані утворення функціональних об'єднань окремих нервових центрів
в цілях здійснення складних координованих пристосувальних цілісних
реакцій організму (складні адаптивні поведінкові акти).

12. Властивість домінанти. За А.А.Ухтомським, домінантна - стійке
вогнище підвищеної збудливості нервових центрів, при якому збудження, що
надходить до центру, сприяють посиленню збудження у вогнищі, тоді як в
іншій частині нервної системи широко спостеригається явище гальмування.

Домінантний нервовий центр характеризується такими властивостями, як
підвищена збудливість, стійкість і інертність збудження, здатність до
сумування збудження.

У доминантному вогнищі встановлюється певний рівень стаціонарного
збудження, що сприяє сумуванню раніше підпорогових збуджень і
переведення на оптимальний для даних умов ритм роботи, коли цей
осередок стає найбільш чутливим. Домінуюче значення такого вогнища
(нервового центру) визначає його пригнічуючий вплив на інші сусідні
осередки збудження. Домінантний осередок збудження «притягує» до себе
збудження інших порушених зон (нервових центрів). Принцип домінанти
визначає формування домінантного нервового центру згідно з провідними
мотивами, потребами організму в конкретний момент часу.
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Будова дихального нервового центру 
Виконавчий відділ дихального нервового центру розташований в

передніх рогах грудного відділу спинного мозку і транслює накази
робочого центру до дихальних м'язів.

Робочий відділ представлений центрами вдиху, видиху і
пневмотаксіса, розташованими в довгастому мозку і вароліевом
мосту. Порушення цього відділу викликає зупинку дихання.

Регуляторний (вищий) відділ дихального центру знаходиться в
лобовій частці кори великих півкуль і дозволяє довільно регулювати
легеневу вентиляцію (глибину і частоту дихання). Однак ця довільна
регуляція обмежена, вона залежить від функціональної активності
робочого відділу і аферентної імпульсації, що відбиває стан
внутрішнього середовища (в даному випадку pH крові, концентрації СО2
і О2 в крові).

Інформація і регуляція біологічних процесів

Інтеграційна діяльність спинного мозку пов'язана зі структурною
організацією його сегментів. У межах кожного сегмента спинного мозку
можлива інтеграція найпростіших рухових реакцій.

Міотатичний рефлекс - одна з простих реакцій на розтягнення м'яза,
здійснювана на рівні спинного мозку. Реакція розтягування є основою
регуляції довжини м'яза, зміна якої виникає при піднятті вантажу або при
скороченні м'яза антагоніста.

Сухожильні рефлекси на противагу реакції на розтягнення м'яза
сприяють швидкому її розслабленню. Вони захищають її від ушкодження
при сильних скороченнях і беруть участь в регуляції напруги в м'язі.

Стабілізуючи рухливі ланки скелета, миотатичні і сухожильні рефлекси
створюють основу для здійснення мимовільних і довільних рухів.

Захисні рефлекси спинного мозку виникають при подразненні шкірної
поверхні пошкоджуючими подразниками. В цьому випадку при
подразненні рецепторів шкіри відбувається відсмиктування кінцівки, або
згинальний рефлекс.

Спинальні рухові центри знаходяться під контролюючим впливом верхніх
відділів центральної нервової системи.
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Відчуття - психофізичний пізнавальний процес, який полягає у
відображенні окремих властивостей, предметів та явищ оточуючого світу
в умовах безпосереднього впливу на органи чуття.

Відчуття - це в психології перша ланка в пізнанні зовнішнього і
внутрішнього світу людиною. Це ґрунт, на якому будується образ світу,
чуттєва тканина свідомості індивіда. За допомогою аналізаторів вона
відбирає, нагромаджує інформацію про суб’єктивну та об’єктивну
реальності.

Органи чуттів або аналізатори – це канали, по яких зовнішній світ
проникає в свідомість людини.

Втрата здатності відчувати – це втрата каналів зв’язку людини зі світом,
про що переконливо свідчать випадки сліпоглухонімоти, та експерименти,
в яких людина ізолюється від зовнішніх стимулів середовища.

Отже, відчуття – основа пізнавальної діяльності, умова психічного
розвитку, джерело побудови адекватного образу світу.

Інформація і регуляція біологічних процесів

Здатність отримувати такий досвід характерна для живих організмів, у
яких є нервова система. А для усвідомлених відчуттів живі істоти
повинні мати головний мозок.

Люди, перебуваючи в місцях з обмеженими джерелами сенсорних
подразників відчувають "сенсорний голод« (наприклад, полярники в
Антарктиді, пацієнти лікарень).

Щоб запобігти "сенсорному голоду", який відчувають пацієнти,
перебуваючи в лікарнях (білі стіни, білі халати, все довкола сіре),
збагачують кольорову гаму обладнання, інтер'єру. Однак сенсорне
перевантаження теж має певні недоліки. Наші органи чуття час від часу
потребують відпочинку.
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Види відчуттів
Сенсорна чутливість дуже різноманітна. Перелічити всі сенсорні процеси, які

притаманні людині та тварині, неможливо.
Англійський фізіолог Чарльз-Скот Шерінгтон (1857-1952) запропонував три

види відчуттів: екстероцептивні, інтероцептивні, пропріоцептивні.
Залежно від якості подразників, що діють на аналізатори, відчуття поділяють

на 3 групи:
Ø екстероцептивні відчуття (лат.

exter - зовнішній і receptor - що,
сприймає) - відчуття, що відображають
властивості предметів та явищ
зовнішнього світу і мають рецептори,
розміщені на поверхні тіла. До них
належать зорові, слухові, смакові,
нюхові, дотики та інші відчуття. За
способи подразнення рецептора та їх
поділяються на контрактні (дотикові,
смакові й больові ) й дистантні (зорові,
слухові, нюхові).

Інформація і регуляція біологічних процесів

Ø Інтероцептивні відчуття (лат. interior - внутрішній) - відчуття, що мають
рецептори, розміщені у внутрішніх органах (серці, шлунку, печінці тощо) і
тканинах тіла та відображають їх стан. До них належать органічні відчуття
(спраги, голоду, неспокою, напруженості).

Такий поділ відчуттів на види є нечітким, бо деякі відчуття можна водночас
віднести до двох груп. У межах кожного з цих видів відчуття поділяються на
різновиди залежно від аналізаторів та адекватних їм подразників.

Є ще група відчуттів, які можуть бути і зовнішніми, і внутрішніми: больові,
температурні.

Ø пропріоцептивні
відчуття (лат. proprius - власний
і receptor - той, що сприймає) -
відчуття, що дають інформацію про
рух і положення людського тіла в
просторі. Їх рецептори розміщені в
м'язах і суглобах. До них відносять
кінестетичні та статичні відчуття.

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Загальні властивості і закономірності відчуттів
Якість — особливість певного відчуття, яка відрізняє його від інших

відчуттів. Якісно відрізняються між собою відчуття різних видів, а також
різні відчуття в межах одного виду. Наприклад, слухові відчуття
відрізняються за висотою, тембром, гучністю. Якість відчуттів дає змогу
відображати світ у всій різноманітності його властивостей.

Інформація і регуляція біологічних процесів

Інтенсивність — кількісна характеристика відчуття. Визначається
силою подразника, що діє, і функціональним станом рецептора, який
залежить від стану організму, значущості подразника і просторово-часових
умов сприймання. Вона виявляється у яскравості й виразності властивостей
предметів і явищ, які відображає людина. Вивчає інтенсивність відчуттів
психофізика, яка зосереджується на кількісному описі та аналітичному
вираженні (у формулах) закономірностей їх розвитку і функціонування.

Інформація і регуляція біологічних процесів



23.03.2020

25

Тривалість — часова характеристика
відчуття.

Залежить від:
 часу дії подразника,
 його інтенсивності,
 функціонального стану організму.

При дії подразника відчуття виникає не
відразу, а через деякий проміжок часу,
який називають латентним (прихованим)
періодом відчуття.

Він визначається спеціалізацією аналізатора і для різних аналізаторів є
неоднаковим:

для смакових відчуттів - 50 мс,
слухових — 150 мс,
больових — 370 мс.
Його величина залежить від швидкості збудження рецептора і швидкості

проходження нервових імпульсів аферентними і еферентними шляхами.

Інформація і регуляція біологічних процесів

Просторова локалізація відчуттів - відтворення у відчуттях
місця перебування подразника. При цьому аналіз, який здійснюється
дистантними рецепторами, дає інформацію про локалізацію подразника в
просторі. Світло, звук зіставляються з їх джерелом. Контактні відчуття
(смакові, температурні, тактильні) співвідносяться з місцем дії подразника на
тілі, причому на різних ділянках тіла точність локалізації дії подразника
неоднакова.

Щоб викликати відчуття, подразник повинен досягти певної сили -
нижнього абсолютного порогу чутливості.

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Інформація і регуляція біологічних процесів

Закономірності при відчутті
Поріг чутливості - психологічна характеристика залежності

між інтенсивністю відчуття та силою подразника.
Нижній абсолютній поріг чутливості - мінімальна сила подразника,

що, діючи на аналізатор, спричиняє ледве помітне відчуття. Подразники
меншої сили називають підпороговими. Вони не викликають відчуття, і
сигнали про них не передаються в кору головного мозку.

Нижній поріг чутливості визначає рівень чутливості аналізатора. Між
чутливістю і величиною нижнього порогу існує обернена залежність: чим
нижчий поріг, тим вищою є чутливість аналізатора.

Якщо позначити через E чутливість аналізатора, а через Р - величину
нижнього порогу, то

Е = 1/Р
Аналізатори людини мають різну чутливість. Так, за даними

російського вченого Сергія Вавілова (1891-1951), в оці виникає відчуття
світла, коли його опромінюють всього 2-8 квантами променевої енергії. Це
означає, що людина потенційно здатна помітити в абсолютній темряві
запалену свічку на відстані до 27 кілометрів. Відчуття запаху виникає при
концентрації 6-8 молекул пахучої речовини в одному кубічному
сантиметрі повітря.

Чутливість аналізатора обмежується не тільки нижнім, а й верхнім
порогом.

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Верхній абсолютний поріг чутливості - максимальна сила, за
якої ще виникає адекватне відчуття. Подальше зростання сили подразників,
які діють на рецептори, може призвести до больових відчуттів (наприклад,
сліпуча яскравість світла, приголомшуюча гучність звуку).

Хоча верхній і нижчій пороги називаються абсолютними, величина їх
змінюється під впливом різних умов: віку людини (смаки дитинства(!),
функціонального стану рецептора, тривалості дії подразника тощо.

Крім абсолютних порогів, чутливість аналізатора характеризується також
диференційним порогом (порогом розрізнення).

Диференційний поріг чутливості - мінімальна різниця в
інтенсивності двох подразників, яка викликає ледве помітну суб'єктивну
відмінність у відчуттях.

Приріст інтенсивності подразника (диференційний поріг), що
відчувається, має перевищувати раніше діючий стимул на певну і постійну
величину для даного аналізатора.

Наприклад, людина легко розрізняє за вагою гирьки вагою 14 і 15 грамів
(різниця в 1 грам), але гирьки вагою 29 і 30 грамів здаються йому
однаковими, і відмінності між ними виявляються, якщо різниця виявиться
не менше 2 грамів. Якщо ж гирька складе 60 грамів, то суб'єктивне
відчуття більшого вантажу можливо тільки тоді, коли його приріст буде
не менше 4 грамів.

Інформація і регуляція біологічних процесів

Кількісного вираження даний показник набув у законі німецьких вчених
Ернста Генріха Вебера (1795-1878) та Густава Теодора Фехнера (1801-
1887), який полягає в тому, що при збільшенні інтенсивності стимулу в
певну кількість разів його відчуття зростає на певну величину. Тобто,
відчуття пропорційне логарифму інтенсивності стимулювання.

E=k×lg (S/S0), де

E - інтенсивність відчуття;
S - інтенсивність стимулу;
S0 - абсолютний поріг ;
k - константа.

Відношення між приростом подразника, що ледве відчувається, і його
попереднім значенням є величина постійна для певного аналізатора.

Так, для слухового аналізатора це відношення становить 1/10, для
дотикового - 1/30, а для зорового - 1/100. Однак якщо сила подразника
наближається до порогових значень, то цей закон порушується.

(S)

(E
)
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На початку ХХ ст. американський психолог Стенлі-Сміт Стівенс (1906-
1973) довів, що між інтенсивністю відчуття і силою подразника, що діє, існує
ступенева залежність (закон Стівенса):

Е=k×Rn ,де
k - константа, яка залежить від обраної одиниці виміру;
R - сила подразника;
n - показник ступеня, що залежить від виду відчуття.
Так, для відчуття світла n = 0,33, для удару електричного струму n = 3,5.

Проте в одних випадках експериментальні дані краще описує закон
Вебера - Фехнера, в інших - закон Стівенса. При порогових значеннях
подразника обидва закони дають значні похибки.

Чутливість аналізаторів, визначена абсолютними порогами, не є сталою.
Вона змінюється залежно від фізіологічних умов, серед яких особливе місце
належить адаптації.

Інформація і регуляція біологічних процесів

Адаптація — пристосування чуттєвості органа відчуття до
подразника постійної сили, що діє протягом тривалого часу, що призводить
до зниження або підвищення порогів відчуття;

Відповідно розрізняють її різновиди:
 повне зникнення відчуття за тривалої дії подразника;
 зниження чутливості органа чуття під дією сильного подразника;
 підвищення чутливості органа чуття внаслідок дії слабкого

подразника.
Швидкість адаптації різних рецепторів до дії подразника є неоднаковою.

Швидко пристосовуються до нових умов тактильні рецептори, а зоровий,
нюховий і смаковий адаптуються повільніше. Адаптаційне регулювання
чутливості є біологічно доцільним, бо допомагає органам чуття сприймати
слабкі подразники і оберігає від дуже сильних впливів.

Контраст відчуттів — зміна інтенсивності та якості відчуттів
під впливом попереднього, або паралельнодіючого подразника.

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Контраст відчуттів
За одночасної дії двох подразників виникає одночасний контраст.

Такий контраст добре можна простежити в зорових відчуттях. Одна і та ж
фігура на чорному тлі здається світлішою, на білому - темніє. Зелений
предмет на червоному тлі здається більш насиченим.

Добре відоме і явище послідовного контрасту. Після холоду слабкий
теплий подразник здається гарячим, ніж насправді. Відчуття кислого
підвищує чутливість до солодкого. Після цукерки чай з цукром не знається
солодким.

Досить детально вивчені явища послідовного контрасту в зорових
відчуттях. Якщо фіксувати оком протягом 20-40 секунд світлу пляму, а потім
заплющити очі, то через кілька секунд можна помітити досить чітку темну
пляму. Це і буде послідовний зоровий образ.

Фізіологічний механізм виникнення послідовного образу пов'язаний з
явищем післядії подразника на нервову систему. Припинення дії подразника
не викликає миттєвого припинення процесу подразнення в рецепторі і
збудження в коркових частинах аналізатора. За законом послідовної індукції
в збуджених нейронах виникає з часом процес гальмування. До
відновлення вихідного стану чутливості нервових тканин проходить декілька
фаз індукційної зміни збудження і гальмування.

Інформація і регуляція біологічних процесів

Взаємодія відчуттів
Інтенсивність відчуття залежить не тільки від сили подразника, адаптації

рецептора, а й від інших подразників, які одночасно впливають на інші
аналізатори. Це означає, що відчуття взаємодіють.

Взаємодія відчуттів - зміна чутливості одного аналізатора під впливом
подразнення інших органів чуття. Так, дослідження показали, що туговухі
краще чують при світлі, ніж у темряві. Слухові подразники впливають на
чутливість зорового аналізатора.

Для взаємодії відчуттів характерна і така тенденція: слабкі подразнення
одного рецептора підсилюють чутливість іншого, а сильні подразнення
знижують чутливість іншого.

За даними І. Павлова, слабкий подразник спричиняє у великих півкулях
головного мозку збудження, що легко іррадіює (поширюється) у його корі і
при цьому підвищує чутливість іншого аналізатора. Сильний подразник
зумовлює збудження, яке має тенденцію до концентрації. За законом
індукції нервових процесів, це породжує гальмування в ділянках інших
аналізаторів, що спричинює зниження їх чутливості. Можливий також
протилежний процес - сенсибілізація.

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Сенсибілізація (лат. sensibilis - чутливий) - підвищення чутливості органів
чуття внаслідок взаємодії аналізаторів і систематичних вправ, ця зміна
відбувається за рахунок підвищення збуджуваності центру аналізатора.

При сенсибілізації спостерігається тимчасове зниження нижнього порогу
відчуттів. Триваліші зміни можуть відбуватися внаслідок систематичних вправ
в умовах професійної діяльності. Так, досвідчений шліфувальник помічає
просвіт між площинами деталей в 0,0005 міліметра, тоді як нетренована
людина - лише 0,1 міліметра.

Сенсибілізація лежить в основі компенсаторних механізмів сенсорних
дефектів - посилення чутливості одного аналізатора при втраті іншого. Саме
тому у сліпих розвинутий слух, а у глухих - зір.

Інформація і регуляція біологічних процесів

Взаємозамінність аналізаторів
Вельми своєрідним проявом взаємодії є вікарирування (від латинського

vicarius - замінює) органів почуттів, або їх взаємозамінність. Звісно, що таке
заміщення в прямому сенсі цього слова ніколи не буває і не може бути
повним. Наприклад, сліпа людина не може побачити як їде автомобіль,
але, сприймаючи звук його двигуна, вібрацію ґрунту, запах вихлопних газів
і деякі інші ознаки, вона безпомилково впізнає його.

Саме за рахунок здатності до вікарирування люди, позбавлені деяких,
іноді навіть кількох аналізаторів, живуть повноцінним життям, сприймаючи
навколишній світ у всьому різноманітті його проявів.

Якщо з якої-небудь причини, один або кілька органів почуттів
(аналізаторів) пропадає, то інший посилюється.

Наприклад, глухонімі люди краще бачать. А у людей, позбавлених зору і
слуху, дотик - основне джерело інформації про навколишній світ, при втраті
зору загострюється слух, нюх і дотик. Сліпоглухонімі за запахом визначають
людей і навіть назви газет, можуть "слухати" музику поверхнею тіла,
вловлюючи вібрацію повітря.

Наприклад, у Л.В. Бетховена була вроджена патологія скроневої частки
кори головного мозку, і коли він повністю оглух, то свої твори глухий
композитор слухав спиною, використовуючи шкірно-м'язове почуття.
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Взаємодія відчуттів виявляється і в
синестезії.

Люди можуть відчувати смак цифр, 
запах слів і чути кольори

Існують люди, чиї когнітивні провідні
шляхи сплутані. У таких людей
подразнення одного органу чуття разом
із специфічними для нього відчуттями
викликає і відчуття, відповідні іншому
органу. Це відхилення називається
«синестезія».

Вона характерна для різних видів відчуттів. Однією з найпоширеніших
форм синестезії, при якій букви і цифри завжди пов'язані з конкретними
колірними відтінками, є так звана графема. До сих пір немає точних даних
про причини виникнення цього дивного явища і його проявів.

Якщо у відповідь на подразнення виникають невідповідні йому зорові
образи, то йдеться про фотізм (гр. photos - світло).

Якщо синестезійні образи мають слуховий характер, то їх називають
фонізмами (гр. рhone - звук).

Є думка, що всі форми синестезії беруть початок з дитячих асоціацій або
тих чи інших форм культурного впливу.

Інформація і регуляція біологічних процесів

Яскрава слухо-зорова синестезія
була властива російським
композиторам Миколі Римському-
Корсакову (1844-1908) та Олександру
Скрябіну (1872-1915). Поширеною є
нюхо-смакова синестезія, про що
свідчать вислови "гіркий запах",
"солодкий запах".

Явище синестезії є переконливим свідченням своєрідної 
сенсорної організації людини, що виявляється в постійному 

взаємозв'язку її аналізаторних систем.

Інформація і регуляція біологічних процесів
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Характеристики суб’єктивних сенсорних 
відчуттів

1. Загальна характеристика поняття «відчуття» з  
психофізичної точки зору. 

2. Поріг чутливості. 
3. Контрастність відчуттів. 
4. Інтенсивність подразнення.

Дякую 
за 

увагу!


