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Специфіка роботи дитячого лікаря-стоматолога 

пов’язана з психо-фізіологічними особливостями па-

цієнтів дитячого віку, внаслідок поведінка яких впли-

ває на процес лікування, ускладнюючи його. Психоло-

гічні стани можуть позитивно впливати на викону-

вану діяльність, на процес спілкування та лікування, а 

можуть і дезорганізовувати їх, тобто здійснювати 

регулюючий вплив. Отже, визначення емоційних ста-

нів дитини є важливим моментом для надання коре-

ктної стоматологічної допомоги дітям старшого 

дошкільного віку. Як показують результати науково-

го дослідження тест «Люшера» відіграє важливу 

роль у виявленні дійсного психо-емоційного стану ди-

тини старшого дошкільного віку та коректного під-

ходу щодо її лікування. 

Ключові слова: тест Люшера, емоційний стан, пси-

хологічний підхід, дитячий лікар-стоматолог. 
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Специфика работы детского врача-стоматолога 

связана с психо-физиологическими особенностями 

пациентов детского возраста, в результате поведе-

ние которых влияет на процесс лечения, усложняя 

его. Психологические состояния могут положитель-

но влиять на выполняемую деятельность, на процесс 

общения и лечения, а могут и дезорганизовать их, то 

есть осуществлять регулирующее воздействие. Сле-

довательно, определение эмоциональных состояний 

ребенка является важным моментом для предостав-

ления корректной стоматологической помощи детям 

старшего дошкольного возраста. Как показывают 

результаты научного исследования тест «Люшера» 

играет важную роль в выявлении реального психо-

эмоционального состояния ребенка старшего дошко-

льного возраста и корректного подхода к ее лечению. 
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ABSTRACT 

The specifics of the work of a pediatrician-dentist are re-

lated to the psycho-physiological characteristics of chil-

dren of childhood, due to the behavior of which affects the 

process of treatment, making it difficult. Psychological 

states can positively influence the activities performed, 

the process of communication and treatment, and can 

disorganize them, that is, to exercise regulatory influence. 

So, determining the emotional state of the baby is an im-

portant point for providing proper dental care to older 

children. As the results of scientific research show, the 

Lusher test plays an important role in identifying the true 

psycho-emotional state of a child of the senior preschool 

age and the correct approach to its treatment. 

Key words: Luscher's test, emotional state, psychological 

approach, children's dentistry. 

 
 

Актуальність. Робота дитячого лікаря-

стоматолога пов’язана з психофізіологічними 

особливостями пацієнтів дитячого віку, поведін-

ка яких впливає на процес лікування. Дитина 

взаємодіючи з навколишнім середовищем, з ін-

шими людьми, виконуючи соціальну роль чи 

проводячи аналіз власних дій, певним чином пе-

реживає певне ставлення до того, що з нею від-

бувається, відчуваючи цілий спектр емоційних 

станів. Емоції виражають стан дитини, її відно-

шення до навколишнього світу і залежать від рі-

зних складових психологічної структури особис-

тості, темпераменту, емоційної стійкості [4]. 

Емоційні переживання носять суто особистісний 

характер і виступають лакмусовим папірцем у 

визначенні особистісно значущих відносин. Пси-

хологічні стани можуть позитивно впливати на 

виконувану діяльність, на процес спілкування та 

лікування, а можуть і дезорганізовувати їх, тобто 

здійснювати регулюючий вплив [5]. Отже, ви-

значення емоційних станів дитини є важливим 

моментом для надання коректної стоматологіч-

ної допомоги дітям старшого дошкільного віку. 

Мета. З метою покращання якості надання 

стоматологічної допомоги дітям старшого до-

шкільного віку (4-6 років) ми використовували 

інтерпретований метод психологічного тесту 

«Люшера» для: 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ІСТОРІЯ 
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- дослідження емоційних установок дитини 

по відношенню до майбутніх стоматологічних 

втручань; 

- дослідження рівня комфортності дитини в 

стоматологічному кабінеті безпосередньо перед 

прийомом лікаря; 

- виявлення осіб схильних до депресивних 

станів і афектних реакцій. 

Виклад основного матеріалу. Для виконан-

ня дослідження був використаний кольоровий 

тест Люшера, який включає в себе 8 кольорів. 

Було проведено тестування 127 дітей старшого 

дошкільного віку (4-6 років) які навчаються в 

дошкільних навчальних закладах м. Ужгорода та 

Ужгородського району. 

Кожній досліджуваній дитині потрібно було 

обрати з восьми кольорів той, який найбільше 

подобається. При цьому потрібно пояснити, що 

він повинен вибрати колір не намагаючись спів-

віднести його з улюбленим кольором в одязі, ко-

льором очей і т. д. Картку з вибраним кольором 

слід відкласти в сторону, перевернувши кольо-

ровою стороною вниз. Потім треба обрати з реш-

ти семи кольорів найбільш приємний. Обрану 

картку слід покласти кольоровою стороною вниз 

праворуч від першої. І так до кінця [3]. 

Через 2-3 хв. знову процедуру слід повтори-

ти. При цьому варто пояснити, що досліджува-

ний не повинен згадувати порядок розкладки у 

першому виборі і свідомо змінювати попередній 

порядок. Він повинен вибирати кольори, ніби 

вперше [1]. 

Перший вибір в тесті Люшера характеризує 

бажаний стан, другий – дійсний (табл.). 

Таблиця 1 
 

Результати бажаного та дійсного психо-емоційного стану дитини згідно інтерпретованого тесту 

«Люшера» 
 

Взаємне положення основних 

кольорів 
Бажаний стан Дійсний стан 

1 і 2 25 18 

2 і 3 32 14 

3 і 4 16 23 

1 і 4 24 31 

1 і 3 9 12 

2 і 4 21 29 

 

Всі кольори Макс Люшер поділив на основні 

і додаткові.  

До основних віднісяться:  

№ 1 – синій. Символізує стан спокою, пот-

ребу у відпочинку, емоційну стабільність і задо-

воленість, душевну прихильність, гармонію. 

Особистісні характеристики кольору: чесність, 

справедливість, незворушність, доброта і сум-

лінність. 

№ 2 – зелений. Символізує вольове зусилля, 

напругу і наполегливість у досягненні цілей, са-

мовпевненість, прагнення до самовираження та 

успіху, діловитість, упертість, енергійний захист 

своїх позицій. Самостійність, незворушність, 

черствість. 

№ 3 – червоний. Символізує силу волі, ак-

тивність, що доходить в ряді випадків до агреси-

вності, прагнення до успіху через боротьбу, на-

ступальність і владність, потребу діяти і витра-

чати сили, лідерство та ініціативність, збудже-

ність. Особистісні характеристики: чуйність, рі-

шучість, енергійність, напруженість, дружелюб-

ність, впевненість товариськість, дратівливість, 

привабливість, діяльність. 

№ 4 – жовтий. Символізує активність, праг-

нення до спілкування і сприйнятливість до всьо-

го нового, оптимізм, радість і веселість, розслаб-

леність і розкутість, оригінальність і прагнення 

до розширення своїх можливостей. До особисті-

сних характеристик відносяться: балакучість, 

природність, відкритість, товариськість, енергій-

ність. 

До додаткових належать: 

№ 5 – фіолетовий. Символічне значен-

ня: вразливість, емоційна виразність, чутливість, 

інтуїтивне розуміння, зачарованість і мрійли-

вість, захоплення і фантазії. Особистісні харак-

теристики: несправедливість, нещирість, егоїс-

тичність, самостійність. 

№ 6 – коричневий. Уособлює комфорт тіле-

сних відчуттів, прагнення до затишку і спокою, 

фізичну легкість і сенсорну задоволеність. Для 

коричневого кольору були отримані такі особис-

тісні характеристики, як поступливість, залеж-

ність, спокій, сумлінність і розслабленість. 

№ 7 – чорний. Символізує в першу чергу 

заперечення, закінчення чого-небудь і відмову, 

зречення і неприйняття, протест проти чого – або 

кого-небудь. У граничній формі символізує не-

буття. Особистісні характеристики чорного ко-

льору: непривабливість, мовчазність і замкну-

тість, упертість, егоїстичність, незалежність, во-

рожість. 
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№ 0 – сірий. Символізує нейтральність і 

“безбарвність”, неучасть, соціальну відгородже-

ність, свободу від зобов’язань, неврівноваже-

ність, млявість і розслабленість, невпевне-

ність, несамостійність і пасивність. 

М. Люшер дав приблизну характеристику 

обраних позицій: [2] 1-а позиція відображає за-

соби досягнення мети (наприклад, вибір синього 

кольору говорить про намір діяти спокійно, без 

зайвої напруги, злагоджено та усвідомлено); 2-а 

позиція показує мету, до якої прагне досліджу-

ваний; 

3-а і 4-а позиції характеризують перевагу ко-

льору і відображають відчуття досліджуваним 

істинної ситуації, в якій він знаходиться, або ж 

образ дій, який йому підказує ситуація; 

5-а і 6-а позиції характеризують байдужність 

до кольору, нейтральне до нього ставлення. Вони 

ніби свідчать, що досліджуваний не зв’язує свій 

стан, настрій, мотиви з даними кольорами. Однак 

у певній ситуації ця позиція може містити резер-

вне трактування кольору, наприклад, синій колір 

(колір спокою) відкладається тимчасово як не-

відповідний у даній ситуації; 

7-а і 8-а позиції характеризують негативне 

ставлення до кольору, прагнення придушити 

будь-яку потребу, мотив, настрій. 

Розглядається взаємне положення основних 

кольорів:  

Коли № 1 і 2 (синій і зелений) знаходяться 

поруч (утворюючи функціональну групу), підк-

реслюється їхня загальна риса – суб’єктивна 

спрямованість «всередину» (готовність співпра-

цювати дитини з лікарем-стоматологом) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результати бажаного психо-емоційного стану дитини згідно інтерпретованого тесту «Люшера». 

 

 
 

Рис. 2. Результати дійсного психо-емоційного стану дитини згідно інтерпретованого тесту «Люшера». 

 

Спільне положення кольорів № 2 і 3 (зелено-

го і червоного) вказує на автономність, самос-

тійність у прийнятті рішень, ініціативність, (ба-

жанні активно приймати участь в лікувальному 

процесі). 

Поєднання кольорів № 3 і 4 (червоного і жо-

втого) підкреслює спрямованість «зовні» (вплив 

батьків зовні на процес лікування зубів у дити-

ни).  

Поєднання кольорів № 1 і 4 (синього і жов-

того) підсилює уявлення залежності досліджува-

них від середовища (мінливість поведінки дити-

0 

10 

20 

30 

40 

25 

32 

16 

24 

9 

21 

К
іл

ь
кі

с
ть

 д
іт

е
й

 

Взаємне положення основних кольорів 

Результати бажаного психо-емоційного стану дитини 
згідно інтерпретованого тесту «Люшера» 

1 і 2 (синій і зелений 
колір) 

2 і 3 (зелений і червоний) 

3 і 4 (червоний і жовтий) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

18 

14 

23 

31 

12 

29 

К
іл

ь
кі

с
ть

 д
іт

е
й

 

Взаємне положення основних кольорів 

Результати дійсного психо-емоційного стану дитини згідно 
інтерпретованого тесту «Люшера» 

1 і 2 (синій і зелений колір) 

2 і 3 (зелений і червоний) 

3 і 4 (червоний і жовтий) 

1 і 4 (синій і жовтий) 

1 і 3 (синій і червоний) 

2 і 4 (зелений і жовтий) 



80 
“В іс ник  ст омат ол ог і ї ” ,  №  2 ,  2018 

 

ни в кріслі лікаря-стоматолога внаслідок різних 

подразнюючих чинників (світло, звук наконеч-

ника)) (рис. 2). 

При поєднанні кольорів № 1 і 3 (синього і 

червоного) в одній функціональній групі підкре-

слюється сприятливий баланс залежності від се-

редовища і суб’єктивної спрямованості (синій 

колір) і автономності, спрямованості «зовні» (че-

рвоний колір) (сприятливе ставлення до лікуван-

ня як дитини, так і її батьків).  

Поєднання зеленого і жовтого кольорів (№ 2 

і 4) розглядається як протиставлення 

суб’єктивного прагнення «всередину», автоном-

ності, упертості прагненню «зовні» (не бажання 

дитини проводити будь які медичні маніпуляції 

та наполегливому ставленню батьків щодо втру-

чань). 

Результати. Нами було протестовано 127 

дітей, у віці 4-6 років, що навчаються на базі ди-

тячих дошкільних навчальних закладів 

м.Ужгорода та Ужгородського району. 

 Згідно результатів аналізу бажаним психо-

емоційним станом дитини найбільша кількість 

дітей (32) приймають рішення самостійно та ак-

тивно приймають участь у лікувальному процесі. 

Найменша кількість дітей (9) мають сприятливу 

залежність від середовища і суб’єктивної спря-

мованості і автономності. 

Висновки. На сьогоднішній день тест Лю-

шера входить до трійки найбільш точних психо-

логічних тестів, його застосовують психологи, 

практикуючі лікарі-психотерапевти та значною 

мірою його можна використовувати в практиці 

дитячого лікаря-стоматолога, для виявлення 

емоційного напруження та психологічного стану 

дитини щодо майбутніх стоматологічних втру-

чань, та можливість своєчасно скорегувати пове-

дінку дитини для  успішного її лікування. 
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чного Университету.  

Ключові слова: методи дидактики, викладання анг-

лійською мовою, студенти-медики. 

 

О. В. Деньга, Е. С. Шумилина,  

И. С. Папировник, Диева Т. В. 
 

Одесский Национальный Медицинский Университет 
 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ, И ФОРМЫ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что для эффективного обучения студентов-медиков, 

обучающихся на английском языке, необходим диф-

ференцированный, дидактически обоснованный, ин-

дивидуальный подход к выбору метода и формы 

представления информации, благодаря которому по-
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ABSTRACT 
The lecturing for foreign medical students in English re-

quires not only a high level of professionalism of a doc-
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language, psychology of interpersonal relations, as well 

as the culture of the community of foreign citizens.  
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