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Анотація. У статі проаналізовані типи сприйняття серед 54 студентів   IV курсу 

медичного факультету під час навчання на дисципліні «Психіатрія. Наркологія», серед яких 
оцінку відмінно отримали 7 студентів (12,96%), оцінку добре утримало 38 студентів 
(70,37%), задовільно — 9 студентів (16,67%). Встановлено, що серед студентів превалює  
абстрактний тип сприйняття  75,93% (41 особа) , на другому місці знаходиться конкретне 
сприйняття у 12,96% (7 осіб), емоційний тип сприйняття виявляється у 5,56% (3 особи), 
абстрактно-емоційне сприйняття - 3,7 % (2 особи), конкретно-абстрактне - 1,86% 
випадків (1 особа). Серед студентів, які мають оцінку відмінно (n=7) переважає 
абстрактний тип сприйняття 57,14%, конкретний тип сприйняття у 28,57% студентів, 
емоційний тип - у 14,29%. Серед студентів, які отримали добре (n=38) теж переважає 
абстрактний тип сприйняття 86,84% (33 особи), конкретний тип сприйняття виявлений у 
5,26% студентів (2 особи), абстрактно-емоційний тип сприйняття також виявлений у 
5,26% студентів, емоційний тип - у 2,63%. Серед студентів, які мають задовільно (n=9) 
переважає абстрактний тип сприйняття 44,44%, конкретний тип сприйняття виявлений у 
33,33% студентів, абстрактно-конкретний та  емоційний типи сприйняття виявленні у 
11,11% студентів. 

Ключові слова. Особливості сприйняття, студенти, успішність, психіатрія, 
наркологія. 

Одним із пріоритетних напрямків у сфері охорони здоров'я України є 

вдосконалення системи вищої медичної освіти, який спрямований на 



формування та розвиток професійних компетентностей майбутнього лікаря. 

Якість підготовки майбутніх лікарів залежить не лише від теоретичних знань, а 

й від особистісних характеристик та уміння застосувати отримані навички в 

практичній діяльності [1]. На сьогодні особливу увагу у підготовці лікарів 

займає питання готовності швидко та безпомилково використовувати набуті 

знання при невідкладних станах. Подібні ситуації завжди виникають 

несподівано, що може викликати певні складнощі у молодих лікарів [2]. Саме 

тому є актуальним дослідження психологічних, характерологічних 

особливостей студентів-медиків, що забезпечує краще розуміння фізіологічних 

та психічних процесів майбутніх лікарів. Ці данні створюють  підґрунтя для 

створення і впровадження нових методів навчання, які враховують 

індивідуальні характеристики психічних процесів сучасного студента та 

створюють сприятливі умови для пізнавального процесу. 

Сприйняття як психічний процес формує базис для реалізації здатності 

навчатися, аналізувати процеси та явища. У підсумку діагностичного процесу 

воно прямо чи опосередковано впливає на правильне формування діагнозу. 

Саме огляд є одним з перших етапів спілкування лікаря та пацієнта, а його 

якість безумовно впливає на діагностичний процес та комплаєнтність. Оскільки 

від особливостей сприйняття студентів, залежить цілісність пізнання інформації 

та формування спостережливості, як якості людини помічати маловідомі, але 

істотні деталі, то розвиток та вдосконалення сприйняття є важливим 

педагогічним завданням у формуванні майбутніх лікарів. Звичайно велике 

значення особливостей сприйняття студентів залежить від їх минулого досвіду, 

запасу знань, особливостей їх відношення до своєї майбутньої професії, 

дисципліни, викладача, зацікавленості інформацією, що пропонується, та 

загальної характеристики особистості. 

 Всі ці чинники вказують на необхідність підвищення ступеню 

включенності студента в навчальну діяльність, що підвищує якість сприйняття 

інформації, активації мислення та засвоєння знань. 



 Метою роботи були  оцінка типу сприйняття у студентів-медиків та вплив 

його особливостей на успішність. 

Основна частина. У дослідженні взяли участь 54 студенти IV курсу 

медичного факультету, середнім віком 20,5 при 95% ДІ (20,35 20,68), серед них 

– 34 особи жіночої  статі (72,22%) та 15 осіб (27,78%) чоловічої. Оцінювання 

типу сприйняття здійснювалося за допомогою проективного дослідження (назва 

методики з посиланням на неї). Стимульний матеріал включав в себе 12 чорно-

білих зображень, кожне з яких мало 12 варіантів назв, під кожною картинкою 

були різні назви. Студент повинен був вибрати для кожного зображення назву, 

що на його думку найбільш відповідає кожному малюнку. Кожна відповідь 

записувалась, після чого результати проходили обробку за допомогою матриці, 

для якої використовувалась наступна схема оцінювання: 1) 1,4,7,10 відповіді 

характерні для конкретного типу сприйняття (колонка К у матриці); 2) 2,5,8, 11 

– для абстрактного типу сприйняття (колонка А у матриці); 3) 3,6,9,12 – для 

емоційного типу сприйняття (колонка Е у матриці). Студенти відмічали 

(підкреслювали) на матриці номера вибраних ними назв, якщо цифра 

повторювалась неодноразово – відповідно стільки же разів її підкреслювали. 

Після чого була підрахована кількість цифр у кожній колонці (К, А, Е). 

Відповідно та колонка, де було найбільше підкреслювань, і відповідала 

провідному типу сприйняття студентів [4].  

Дослідження проводилося на останньому занятті дисципліни «Психіатрія,  

наркологія», коли вираховували підсумкову оцінка за національною 

чотирибальною системою. Оцінку відмінно отримали 7 студентів (12,96%), 

оцінку добре утримало 38 студентів (70,37%), задовільно — 9 студентів 

(16,67%). 

За результатами досліджень превалювала частота виявлення абстрактного 

типу сприйняття серед 54 студентів, що пройшли тестування, та склала 75,93% 

(41 особа), на другому місці за частотою виявлення - конкретне сприйняття у 

12,96% (7 осіб), частота виявлення емоційного типу сприйняття відповідала 



5,56% (3 особи), абстрактно-емоційне сприйняття було у 3,7 % (2 особи), а 

конкретно-абстрактне у 1,86% випадків (1 особа).  

Серед студентів, які отримали оцінку відмінно (n=7) переважав 

абстрактний тип сприйняття 57,14% (4 особи), конкретний тип сприйняття 

виявлений у 28,57% студентів (2 особи), емоційний тип - у 14,29% (1 особа). 

Серед студентів, які отримали добре (n=38) теж переважав абстрактний тип 

сприйняття 86,84% (33 особи),  конкретний тип сприйняття виявлений у 5,26% 

студентів (2 особи), абстрактно-емоційний тип сприйняття також виявлений у 

5,26% студентів (2 особи), емоційний тип - у 2,63% (1 особа). Серед студентів, 

які отримали задовільно (n=9) теж переважав абстрактний тип сприйняття 

44,44% (4 особи), конкретний тип сприйняття виявлений у 33,33% студентів (3 

особи), абстрактно-конкретний та емоційний типи сприйняття виявленні у 

11,11% студентів (по 1 особі).  

Кореляційний аналіз з використанням коефіцієнтів кореляції Спірмена та 

Кендала не виявив кореляції між особливостями типу сприйняття  та 

успішністю студентів-медиків з дисципліни «Психіатрія, наркологія».  

Результати демонструють, що для студентів IV-го курсу медичного 

факультету під час навчання на дисципліні «Психіатрія. Наркологія» властивий 

абстрактний тип сприйняття, для якого характерно відкидання вбік характерних 

рис явищ/об'єктів, підіймання над відмінностями окремих змістів, що 

оцінюються ним, та створення «настрою» або такого стану почуття, який 

охоплює всі окремі різноманітні оцінки та тим самим знімає їх. Абстрактне 

сприйняття, як і абстрактне мислення впорядковує змісти свідомості, 

впорядковує свідомі змісти за їхньою цінністю для свого носія. Чим сприйняття 

більш абстрактне, тим більш загальною і більш об’єктивною стає 

встановлювана ним цінність. Абстрактне сприйняття не покривається вже 

одиничним моментом і його почуттєвим забарвленням, а відображає сукупність 

всіх моментів і їх однаковість. Тобто для студентів характерна вираженою така 

функція сприйняття як раціоналізація [5]. 



Конкретне сприйняття або «просте» сприйняття характеризується 

нероздільним злиттям сприйняття з елементами відчуття. Для студентів 

характерно сприймати реальну, цілком певну, точну, матеріальну ситуацію, що 

розглядається у всьому різноманітті властивостей і відносин (на відміну від 

абстрактного) [5].  

Для емоційного сприйняття характерне забарвлення ситуації емоційним, 

афективним відчуттям, спирання на чуттєвий компонент, що призводить до 

суб'єктивного сприйняття ситуації та явищ у цілому. Такий тип сприйняття за 

статистичними даними більш характерний для творчої діяльності. Художній 

образ є обов’язково емоційним та лежить в основі формування емпатії [6].  

Висновок. Аналіз особливостей сприйняття студентів IV курсу медичного 

факультету під час навчання на дисципліні «Психіатрія. Наркологія» 

продемонстрував відсутність залежності між типом сприйняття та успішністю 

студентів. Результати демонструють, що у студентів-медиків превалює 

абстрактний тип сприйняття, на другому місці розповсюдженості знаходиться 

конкретне сприйняття та мало виражений емоційний тип сприйняття. Данні 

результати свідчить про високий рівень здатності сприйняття до раціоналізації 

та аперцепції. Таким чином сприйняття студентів-медиків залежить від 

минулого досвіду, запасу знань, особливостей їх відношення до своєї 

майбутньої професії, дисципліни та загальної характеристики особистості. 

Враховуючи все вище наведене, можемо зробити висновок, що різноманітні 

активні методи навчання, де студент буде спроможній застосувати свої вже 

набуті навички та вміння будуть мати гарний педагогічний результат. Дуже 

важливо розробляти та впроваджувати нові методи навчання (клінічні рольові 

ігри, метод кейсів, навчальні відеофільми, тренінги, майстер-класи), які 

відповідають анатомо-фізіологічним та психологічним особливостям сучасних 

студентів[7,8]. Це дозволяє створювати умови для формування навичок 

використовувати набуті теоретичні знання у нестандартних ситуаціях і 

ситуаціях, що постійно зазнають змін. 
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Abstract. The purpose of this article is to define the type of perception of medical students and 

the impact of its features on their success.The article analyzes the types of perception among 54 

students of the IV course of the medical faculty during the study on the discipline "Psychiatry, 

narcology ", of which 7 students (12.96%) scored excellent, 38 students (70.37%), 38 students 

(16.67%) were satisfied. It has been established that 75.93% (41 persons) abstract perception is 

prevalent among students, in the second place there is a specific perception in 12,96% (7 persons), 

the emotional type of perception is found in 5.56% (3 persons), abstract- emotional perception - 

3.7% (2 persons), concrete-abstract - 1.86% of cases (1 person). Among students who have 

excellent grades (n = 7) the predominant abstract type of perception is 57.14%, a specific type of 

perception is in 28.57% of students, and the emotional type is 14.29%. Among the students who got 

well (n = 38), the abstract type of perception is dominated by 86.84% (33 people), a specific type of 

perception was found in 5.26% of students (2 persons), the abstract-emotional type of perception 



was also found at 5, 26% of students, emotional type - 2.63%. Among students who have 

satisfactorily (n = 9) an abstract type of perception 44.44%, a specific type of perception was found 

in 33.33% of students, abstract-specific and emotional perceptions were detected in 11.11% of 

students. 

Conclusion. Analysis of peculiarities of perception of students of IV course of medical faculty 

during studying on discipline "Psychiatry. Narcology "has shown a lack of dependence between the 

type of perception and the success of students. The results show that the medical student prevails in 

the abstract type of perception, indicating a high level of perception ability to rationalize and 

apperception. 

Keywords. Features of perception, students, progress, psychiatry, narcology. 

 

 


