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ВСТУП 

Ми часто не усвідомлюємо дивовижні аспекти людського пізнання. 

Внутрішня робота людського розуму набагато більш заплутана, ніж 

найскладніші системи сучасних технологій. Жодна з наявних комп’ютерних 

програм не може згадувати факти, вирішувати проблеми, встановлювати 

причини, вчитися і розуміти мову так само легко, як людина. Це пояснюється 

насамперед тим, що ми ще недостатньо добре знаємо, як організована 

обробка інформації в мозку. 

Навчальний посібник має на меті допомогти читачеві оволодіти 

знаннями з основ психології сприйняття та переробки інформації. У 

посібнику розглянуто когнітивні процеси, а також основні підходи до 

моделювання пізнання.  

Репрезентований матеріал висвітлює особливості   психології 

сприйняття та переробки інформації, дослідження якої допоможуть веб-

дизайнерам створювати ефективну графіку, що відображається на психології 

відвідувачів.  Веб-дизайн - це набагато більше, ніж просто наповнення сайту 

певним змістом і красиве його оформлення.  Для того, щоб досягти хорошого 

результату, треба розуміти, чим відрізняються елементи дизайну і як їх 

потрібно використовувати, щоб вплинути на настрій, ставлення і враження 

відвідувачів під час перебування на сайті. 

Посібник складається з дванадцяти розділів, у кожному з яких 

розглядається окрема тема, що входить до програми курсу «Психологія 

сприйняття та переробки інформації». До кожного розділу посібника 

додаються запитання для самоконтролю, різноманітні завдання для 

самостійної роботи, словник термінів, а також перелік рекомендованої 

літератури, скориставшись якою, студенти зможуть розширити межі свого 

пізнання. Використовуючи ці інструменти, майбутні фахівці зможуть 

створювати сайти, на які відвідувачам захочеться повертатися знову. 
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ТЕМА 1. СПРИЙНЯТТЯ ЯК ПЕРЦЕПТИВНИЙ ПРОЦЕС 

 

1.1 Сприйняття як психічний процес 

На відміну від відчуттів, що відображають тільки властивості 

предметів і явищ, результатом сприйняття є цілісний перцептивний образ, що 

містить сукупність властивостей, які отримує людина за допомогою органів 

чуття. Отже, слухові, зорові, дотикові, нюхові, смакові відчуття стають 

складниками більш високого рівня відображення дійсності. Людині і 

тваринам це дає змогу орієнтуватися у світі предметів, що їх оточують, і 

відповідним чином поводити себе. 

Сприйняття – процес прийому та переробки людиною різної 

інформації, що надходить до мозку через органи чуття, який завершується 

формуванням образу. 

Образ, що є результатом процесу сприйняття, передбачає взаємодію, 

скоординовану роботу одразу декількох аналізаторів. Залежно від того, який 

з них працює активніше, переробляє більше інформації, розрізняють і види 

сприйняття. Відповідно, виділяють зорове, слухове та дотикове сприйняття, 

адже саме зоровий, слуховий і дотиковий аналізатори найчастіше виступають 

як головні у процесі сприйняття. 

Однією з головних особливостей сприйняття є те, що перцептивний 

образ формується не внаслідок прямого впливу фізичного подразника на 

аналізатори, а в ході активного «зустрічного» процесу з боку людини. Так, 

якщо для виникнення відчуттів потрібна елементарна рухова активність, 

наприклад у вигляді механізму уподібнення, то сприйняття передбачає 

виконання перцептивних дій – спеціалізованої активності, яка забезпечує 

побудову перцептивного образу. 

Перцептивні дії постають у формі різноманітних рухів: руки, яка 

обмацує предмет, гортані, що відтворює звук, ока, яке простежує контур 

предмета, зрештою всього тіла. Саме тіло забезпечує безпосередньо-

практичний контакт людини зі світом, і без цього неможливе існування 
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образу. Без рухів тіла образ взагалі не виникає: людина не бачитиме 

предмета, стабілізованого відносно сітківки її ока. Певною мірою образ 

навіть незалежний від відчуттів, і це дає змогу розрізняти у разі зорового 

сприйняття зорове поле – потік зорових відчуттів і видимий світ – власне 

сприйняття цілісних предметів. 

Перцептивні дії розрізняють за функціями. Зокрема, ті з них, які 

відповідають за пошук об’єкта, установку та коригування позиції 

аналізатора, є підготовчими, а ті, які забезпечують вимірювання просторових 

характеристик об’єкта і побудову перцептивного образу, – виконавчими. 

Уточнюючись, змінюючись, скорочуючись, останні дедалі більше 

підпорядковуються властивостям об’єкта, відтворюють його істотні 

характеристики, переводять їх у нову систему координат.  

Шлях переходу об’єктивних, фізичних характеристик об’єкта в 

суб’єктивні, психічні відбувається за рахунок таких перцептивних дій, як 

знаходження, розрізнення, ідентифікація і розпізнавання. Фактично це різні 

рівні перцептивної діяльності. 

Перші два рівні забезпечують виокремлення предмета серед інших і 

вимірювання тих його властивостей, які виступають на перший план. Вони 

дають початкові характеристики перцептивного образу, які згодом 

конкретизуються та узагальнюються. При цьому процес знаходження і 

розрізнення – це порівняння створюваного у такий спосіб перцептивного 

образу з еталонним, тобто досвідом сприйняття, який зберігається у пам’яті 

людини. 

Ідентифікація – звіряння еталонного образу з образом, що будується, 

та включення останнього в систему значень, якими володіє людина. За 

звичайних умов цей процес відбувається миттєво, а якщо з’являється 

перешкода, то шляхом висування та перевірки гіпотез стосовно предмета 

сприйняття. Людина за цих умов начебто губиться: їй потрібно пояснити 

собі, з яким предметом вона має справу, відповісти на запитання: що це? для 

чого? Така обставина підкреслює суспільно-історичну зумовленість 
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сприйняття – людина має справу з предметами, позначеними діяльністю 

попередніх поколінь. Тому, коли вона не знає, що це за предмети, то шукає 

значення, які відповідають їм, завдяки цьому вони й усвідомлюються. Процес 

такого усвідомлення пов’язаний з наступним рівнем перцептивної діяльності, 

яким є розпізнавання.  

Розпізнавання – усвідомлення предмета сприйняття шляхом 

позначення. 

Отже, сприйняття – активний процес побудови перцептивного образу 

за допомогою перцептивних дій. Це твердження добре ілюструють випадки 

сприйняття після хірургічного видалення вродженої катаракти. Хворий, 

розплющивши очі, не бачить оточення таким, яким його бачать люди з 

нормальним зором, проте немає й хаосу відчуттів, оскільки він одразу 

починає розрізняти фігури на якомусь тлі. Він спроможний фіксувати зір на 

предметі, розглядати його, стежити очима за його переміщенням. Тобто 

функціональна система, що обслуговує зорове сприйняття, працює, хоча й 

недосконало. Так, хворий у змозі розрізняти предмети, розміщені в полі його 

сприйняття, але не може ні ідентифікувати, ні розпізнати їх (хоча впізнає на 

дотик). Не може він визначити і відстань до предмета, тому тягнеться до 

нього рукою, незважаючи на те, що той розташований за кілька метрів. Мине 

час, перш ніж світ, що оточує цю людину, набуде свого реального вигляду. І 

це час набуття людиною досвіду життя у світі. 

Підтверджують цей висновок і результати експериментів з 

псевдоскопом – оптичним приладом, який спотворює рельєф предмета 

(близько розміщені точки здаються далекими, а далекі – близькими). 

Знайомий предмет спочатку сприймається досліджуваним без спотворень, а 

потім починає на очах «вивертатися», що породжує нове значення. Так, рука 

з накладеними на неї джгутами видається жолобом з глибокими борознами, 

вистеленими людською шкірою. Та коли досліджуваний бачить поруч голову 

людини та її гіпсовий зліпок, то лише останній сприймається як увігнута 

маска. Якщо миска з рідиною сприймається як желе на перевернутій мисці, 
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то достатньо сколихнути рідину, щоб у досліджуваного виник адекватний 

образ. 

Подібна картина спостерігається і у досліджуваних, які тривалий час 

користувалися замість окулярів лінзами, що перевертали зображення щодо 

центру сітківки на 180°. Спочатку в них виникало яскраве враження 

перевернутості навколишніх предметів, але на шостий-сьомий день починало 

повертатися правильне бачення світу. Щоправда, для цього досліджувані 

мали переміщуватися у просторі, тобто рухатись. 

У всіх цих випадках сприйняття є сукупністю активних перцептивних 

дій, що відтворюють реальну будову об’єктів навіть усупереч зоровій 

стимуляції. Отже, бачить не око (а слухає, відповідно, не вухо і т.п.), а 

людина за допомогою аналізаторів, серед яких провідну роль відіграє 

руховий. 

 

1.2 Властивості сприйняття 

Властивостями сприйняття є: предметність, цілісність, константність, 

осмисленість. 

Предметність – здатність людини сприймати світ не у вигляді набору 

не пов’язаних один з одним відчуттів, а у формі відокремлених один від 

одного предметів, що мають властивості, які викликають ці відчуття. Це 

добре видно на прикладі зору: світловий вплив предмета на око сприймається 

як предмет, а не як його зображення на сітківці. До того ж, між зображенням 

на сітківці і образом немає прямої відповідності. По-перше, зображення 

двовимірне, а образ тривимірний; по-друге, одне й те саме зображення може 

породжувати невеликий предмет з близької відстані і великий – з далекої, 

хоча зорові образи у цьому разі будуть різними. 

Цілісність сприйняття виявляється у тому, що образ предметів, які 

сприймаються, не поданий у цілком готовому вигляді з усіма необхідними 

елементами, а нібито подумки добудовується до певної цілісної форми на 
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підставі невеликого набору елементів. Це те, що передусім відрізняє 

сприйняття від відчуттів. Вже маленькі діти сприймають предмет у цілому: 

спочатку його загальні риси, а потім окремі елементи. Цілісність образу 

зберігається й тоді, коли об’єкт подається схематично. 

Константність – здатність сприймати предмети відносно постійними 

за формою, кольором, розміром та іншими параметрами, незалежно від 

фізичних умов сприйняття, які змінюються. Наприклад, зміна дистанції між 

спостерігачем і предметом нерідко помітно не позначається на образі, хоча 

його зображення на сітківці ока буде різним. Та й форма предмета 

сприйняття залишається начебто такою самою зі зміною кута зору. 

Прямокутний аркуш паперу для того, хто сприймає, буде таким самим, 

незалежно від відстані до нього, рівня освітленості, кута зору. Значення 

константності дуже велике. Коли б не ця властивість, за будь-якого нашого 

руху, за кожної зміни відстані до предмету, за найменшого повороту голови 

або зміни освітлення практично безупинно змінювалися б усі основні ознаки, 

за якими людина впізнає предмет. Світ перестав би бути світом стійких 

речей, і сприйняття не могло б слугувати засобом пізнання дійсності. 

Константність, як і інші властивості сприйняття, формується в ході 

перцептивної діяльності, котра під час багаторазового сприйняття одних і тих 

самих предметів виділяє постійні, інваріантні структури. Вони зберігаються в 

пам’яті у вигляді еталонного образу, який, будучи наявним у будь-якому акті 

сприйняття, коригує його результати у бік стабільності. Через це ігноруються 

мінливі фізичні умови сприйняття, а предмети і явища сприймаються в 

сукупності їх стійких рис. Проте це не означає, що умови сприйняття не 

позначаються на особливостях перцептивного образу. Коли такі умови 

стабільні, вони відповідним чином відбиваються на константності. Про це 

свідчить, зокрема, живопис: художники-європейці і художники-африканці чи 

східноазіати зображують предмети і простір між ними по-різному. Водночас 

африканська чи японська дитина, яка народилася й виросла в Європі, бачить 

простір таким, яким його бачать європейці. 



11 
 

Осмисленість людського сприйняття виявляється у тому, що воно 

носить узагальнений характер, і кожен предмет, який сприймається, 

позначається словом-поняттям і належить до певного класу. Сприйняття 

невіддільне від значень, що входять до складу перцептивного образу як 

притаманна йому характеристика. 

Новонароджена дитина не здатна сприймати реальний світ як цілісну 

картинку. Сенсорні функції і перцептивні дії у перші місяці життя дитини, 

що спрямовані на сприйняття, випереджають розвиток її тілесних рухів і 

впливають на них. Перші ознаки предметного сприйняття проявляються у 

дво-чотиримісячному віці, коли починають формуватися перші дії з 

предметами. У п’ять-шість місяців дитина фіксує погляд на предметі, яким 

оперує. У переддошкільний період у дітей формуються складні види 

зорового аналізу та синтезу під впливом ігрової й конструктивної діяльності. 

Під час навчання в школі відбувається активний розвиток сприйняття, 

зумовлений становленням адекватного образу предмета під час маніпуляції із 

ним; ознайомленням із просторовими властивостями предметів за допомогою 

рухів очей і рук; набуттям здатності швидко без додаткових рухів упізнавати 

окремі властивості сприйманих об’єктів, відрізняти їх один від одного. 

Важливою умовою розвитку сприйняття дитини є виконання нею 

домашніх обов’язків, заняття конструюванням, малюванням, ліпленням, 

музикою, читанням тощо. Таким чином, дитина має можливість 

розширювати власні уявлення (суб’єктивні образи) про предмети, які її 

оточують. Під час тривалих і різноманітних експериментів у спілкуванні, 

іграх, навчанні й праці  дитина відкриває структуру свого оточення. У цих 

видах діяльності вона активно досліджує і цікавиться довкіллям, спостерігає 

за ним, висуває, перевіряє, підтверджує або спростовує власні перцептивні 

гіпотези. 

Таким чином, сприйняття – активне відтворення довколишнього в його 

істотних і стійких рисах, що не зводиться до механізмів функціонування того 

чи іншого аналізатора. 


