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Лекція 11. Психічні стани людини 
Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: 

• розкрити поняття психічних станів, їх властивості та класифіка-
цію; 

• проаналізувати типові позитивні психічні стани людини 
(професійна зацікавленість, творче натхнення, рішучість); 

• охарактеризувати негативні психічні стани та їх попередження 
(психічне напруження, стрес, неспокій, тривога, фрустрація, 
персеверація, ригідність); 

• описати специфічні стани психіки людини (бадьорість – сон, 

медитація, гіпноз, біль, аналгезія, віра, ейфорія, дисфорія, 
дидактогенія, ятрогенія). 

Поняття та визначення психічних станів 

Психічні стани – це цілісні характеристики психічної діяльності за 
певний період часу. Змінюючись, вони супроводять життя людини в її 
відносинах з людьми, суспільством тощо. В будь-якому психічному 
стані можна виділити три загальні виміри: мотиваційно-спонукальний, 
емоційно-оцінний і активаційно-енергетичний (визначним виступає 
перший вимір). 

Нарівні з психічними станами окремої людини існують і 
“масовидні” стани, тобто психічні стани певної спільності людей 
(мікро- і макрогруп, народів, товариств). У соціологічній і соціально-
психологічній літературі спеціально розглядаються два види таких 
станів – громадська думка і суспільний настрій. 

Психічні стани людської спільності характеризуються цілим ря-
дом ознак, не властивих взагалі або властивих меншою мірою станам 
індивіда: масовидність; яскраво виражений соціальний характер; вели-
ка політична значимість у житті суспільства; “заразливість”, тобто 
здатність до швидкої іррадіації (поширення); “ефект групи”, тобто збі-
льшення сили і значення станів людської спільності; інформативність; 
тенденція до закріплення. 

Надалі будуть розглядатися тільки психічні стани конкретної лю-
дини. 

Властивості психічних станів 
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Психічні стани людини характеризуються цілісністю, рухливістю 
і відносною стійкістю, взаємозв’язком з психічними процесами і влас-
тивостями особистості, індивідуальною своєрідністю і типовістю, 
крайнім різноманіттям, полярністю. 

Цілісність психічних станів виявляється в тому, що вони характе-
ризують у певний проміжок часу всю психічну діяльність загалом, 
виражають конкретне взаємовідношення всіх компонентів психіки. 
Складний, цілісний характер психічних станів можна проілюструвати 
на прикладі стану переконання людини в чому-небудь. Тут у наявності 
і пізнавальні, і емоційні, і вольові компоненти: знання і об’єктивний 
погляд на докази чого-небудь, упевненість в правильності цього знан-
ня і, нарешті, вольовий стимул, який спонукає до практичної діяльнос-
ті і спілкування. 

Рухливість психічних станів полягає в їх мінливості, в наявності 
стадій протікання (початок, певна динаміка і кінець). 

Психічні стани мають відносну стійкість, їх динаміка менш вира-
жена, ніж у психічних процесів (пізнавальних, вольових, емоційних). 
При цьому психічні процеси, стани і властивості особистості найтісні-
шим чином взаємопов’язані між собою. Психічні стани впливають на 
психічні процеси, будучи фоном їх протікання. У той же час вони ви-
ступають як “будівельний матеріал” для формування якостей особис-
тості, передусім характерологічних. Наприклад, стан зосередженості 
мобілізує процеси уваги, сприйняття, пам’яті, мислення, волі й емоцій 
людини. У свою чергу, цей стан, неодноразово повторюючись, може 
стати якістю особистості – зосередженістю. 

Під впливом психічних станів, які виникають у ході життєвих від-
носин, конфліктних ситуацій, трудової діяльності можлива також пе-
ребудова або навіть зміна відносно стійких якостей особистості. 

Психічні стани відрізняються крайнім різноманіттям і полярністю. 
Останнє поняття означає, що кожному психічному стану людини від-
повідає протилежний стан (упевненість – невпевненість, активність – 
пасивність, фрустрація – толерантність тощо). 

Класифікація психічних станів 

Для вивчення і діагностики психічних станів велике значення має 
їх класифікація. Психічні стани людини можна класифікувати наступ-

Розділ 3. Регулятивна функція психіки 
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ним чином: 

1) залежно від ролі особистості і ситуації у виникненні психічних 

станів – особистісні і ситуативні; 

2) залежно від домінуючих (провідних) компонентів (якщо такі 

чітко виступають) – інтелектуальні, вольові, емоційні тощо;  

3) залежно від міри глибини – стани (більш або менш) глибокі 

або поверхневі;  

4) залежно від часу протікання – короткочасні, затяжні, тривалі 
тощо; 

5) залежно від впливу на особистість – позитивні і негативні, 

стенічні, що підвищують життєдіяльність, і астенічні; 

6) залежно від міри усвідомлення – стани більш або менш усві-

домлені; 

7) залежно від причин, що їх викликають; 

8) залежно від міри адекватності об’єктивної обстановки, що ви-
кликала їх.  

Перевірте свої знання 

1. Сформулюйте визначення психічного стану. 

2. Чим відрізняються психічні стани окремої людини від 
“масовидних” психічних станів. 

3. Що таке цілісність, рухливість і відносна стійкість психічних ста-
нів людини? 

4. Який взаємозв’язок психічних станів людини з психічними про-
цесами і властивостями особистості? 

5. У чому полягає індивідуальна своєрідність і типовість, різнома-
ніття і полярність психічних станів людини? 

6. Які класифікації психічних станів ви знаєте? 
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Типові позитивні психічні стани людини 

Виникнення і протікання психічних станів людини залежать від її 
індивідуальних психічних і нейрофізіологічних якостей, попередніх 
психічних станів, життєвого досвіду (в тому числі професійного), віку, 
фізичного стану, конкретної ситуації тощо. 

Однак можна виділити типові позитивні і негативні психічні ста-
ни, притаманні більшості людей як у повсякденному житті (любов, 
щастя, горе тощо), так і в професійній діяльності, особливо в діяльнос-
ті, пов’язаній з екстремальними (крайніми, незвичайними) умовами. 

Сюди потрібно віднести психічні стани професійної придатності, 
усвідомлення значимості своєї професії, стан радості від успіхів у ро-
боті, стан вольової активності тощо. 

Професійна зацікавленість  

Величезне значення для ефективності трудової діяльності має пси-
хічний стан професійної зацікавленості. Глибокий, обгрунтований, 
суспільно і особистісно мотивований, сильний інтерес до професійної 
праці є найважливішим чинником професійної придатності. Саме про-
фесійний інтерес у поєднанні з волею людини до праці створює емо-
ційно-вольову готовність до професійної роботи. Для успішного здійс-
нення трудової діяльності важлива професійна зацікавленість як осо-
бистісний психічний стан, що виражає спрямованість особистості, бо 
втрата стійкого інтересу до роботи означає дискваліфікацію фахівця. 
Фахівець же, що має сильний професійний інтерес, сам шукає ситуації, 
які дозволили б йому пережити стан професійної зацікавленості, тобто 
працює активно, з повною віддачею сил, знань і здібностей. 

Для стану професійної зацікавленості характерні: усвідомлення 
значимості професійної діяльності; прагнення більше дізнатися про неї 
і активно діяти в її області; концентрація уваги на колі об’єктів, пов’я-
заних з даною областю, і при цьому вказані об’єкти починають займа-
ти пануюче положення у свідомості фахівця. Нарешті, стан професій-
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ної зацікавленості в переважній більшості випадків супроводиться 
приємними емоційними переживаннями. 

Але потрібно зазначити, що для уникнення вузького професіона-
лізму, для запобігання професійній деформації особистості стан про-
фесійної зацікавленості повинен поєднуватися і протікати на фоні до-
питливості як спрямованості людини на отримання знань в різних об-
ластях культури і життя взагалі, так і загальної інтелектуальної обізна-
ності. У свою чергу, допитливість тут буде виступати і як риса особис-
тості, і як активний особистісний психічний стан, що виражає потребу 
в орієнтуванні і пов’язаний з виборчим ставленням до дійсності. 

Творче натхнення  

Різноманітність і творчий характер професійної діяльності роб-
лять можливим виникнення у працівника психічних станів, близьких 
за своїм змістом і структурою до стану творчого натхнення, власти-
вого вченим, письменникам, художникам, акторам, музикантам. Стан 
творчого натхнення – це складний комплекс інтелектуальних і емоцій-
них компонентів. Він виражається в творчому підйомі; загостренні 
сприйняття; підвищенні здатності відтворення раніше закріпленого; 
зростанні потужності уяви; виникненні цілого ряду комбінацій оригі-
нальних вражень; виявів великої кількості думок і легкості знаходжен-
ня істотного; повній зосередженості і зростанні фізичної енергії, які 
приводять до дуже великої працездатності, до психічного стану радос-
ті творчості і нечутливості до втоми. Цей стан підготовлюється систе-
матичною працею професіонала, його широкими знаннями і тривали-
ми роздумами над конкретною справою. Натхнення професіонала – це 
завжди єдність його таланту, знань і кропіткої щоденної праці. 

Важливе значення для ефективності професійної діяльності має пси-
хічний стан готовності до неї загалом і до окремих її елементів зокрема. 

Рішучість  

В багатьох професіях важливу роль відіграє рішучість як психіч-
ний стан готовності швидко прийняти рішення і виконати його. Однак 
рішучість – це в жодному разі не поспіх, квапливість, необдуманість, 
зайва самовпевненість. Необхідними умовами рішучості є широта мис-
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лення, проникливість, мужність, великий життєвий і професійний до-
свід, знання, планомірність роботи. Поспішна ж “рішучість”, як і нері-
шучість, тобто психічний стан, що характеризується недоліком психо-
логічної готовності прийняти рішення, що призводить до необгрунто-
ваної відстрочки або невиконання дій, здатні викликати несприятливі 
наслідки і не раз приводили до життєвих, в тому числі і професійних, 
помилок. 

Перевірте свої знання 

1. Що таке типові позитивні психічні стани людини? 

2. Покажіть роль психічного стану професійної зацікавленості у 
праці. 

3. Що таке допитливість? 

4. Творче натхнення, в чому воно виражається? 

5. Яке значення психічного стану готовності до професійної діяль-
ності? 

6. Рішучість як психічний стан людини: чи завжди вона корисна? 
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Негативні психічні стани і їх попередження. 
Психічне напруження 

Поряд з позитивними (стенічними) станами у людини в процесі її 
життя (діяльності, спілкування) можуть виникати і негативні 
(астенічні) психічні стани. Наприклад, нерішучість як психічний стан 
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може виникнути не тільки за відсутності у людини самостійності, 
упевненості в собі, але і у зв’язку з новизною, неясністю, заплутаністю 
тієї або іншої життєвої ситуації в екстремальних (крайніх) умовах. Такі 
умови призводять і до виникнення стану психічного напруження. 

Можна і треба говорити про стан суто операційного 
(операторного, “ділового”) напруження, тобто напруження, яке вини-
кає як результат складності діяльності (складність сенсорного розріз-
нення, що виконується, стан пильності, складність зорово-рухової ко-
ординації, інтелектуальне навантаження тощо) і емоційного напружен-
ня, викликаного емоційними екстремальними умовами (роботою з лю-
дьми, в тому числі з хворими, правопорушниками тощо). 

Необхідно також зазначити, що рішення складних розумових за-
вдань взагалі неможливе без певного емоційного напруження. Емоцій-
не напруження є необхідною умовою продуктивної інтелектуальної 
діяльності, тому що свідомій оцінці завжди передує емоційна, що ви-
конує функцію попереднього відбору гіпотез. “Емоційне рішення” зна-
чно випереджає інтелектуальне рішення, виступаючи як емоційне пе-
редбачення знаходження основного принципу вирішення завдань. Ви-
ступаючи проти помилкових вербальних (словесних) оцінок, емоції 
можуть виконувати позитивну функцію “корекції” пошукової діяльно-
сті, що приводить до об’єктивно вірних результатів. 

Попереднє емоційне переживання ситуації дозволяє людині: а) 
відчути, що діяльність, яку вона виконує є “її діяльністю”; б) ніби дис-
танційно оцінювати умови протікання діяльності, що планується, тоб-
то здійснювати так зване попереднє “емоційне планування”. Тут навіть 
негативні емоції можуть виконувати позитивну роль у зв’язку з тим, 
що відбувається взаємодія “інтелектуальних” (емоційна активізація, 
що є продуктом інтелектуального процесу) і “ситуативних” (емоційна 
активація, що породжується загальною ситуацією, в якій протікає інте-
лектуальний процес) емоцій. 

Стрес  

Але вплив екстремальних умов діяльності може привести до вини-
кнення у людини специфічного стану нервово-психологічного напру-
ження, який називається стресом (з англ. – напруження). 
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Поняття стресу в сучасній психології є багатозначним. Ним нази-
вається як ситуація цього стану, так і він сам.  

Цим терміном визначають як власне стресові явища, що виража-
ються в дезорганізації погодження аж до появи нервово-емоційного 
зриву, так деякі проміжні стани, які точніше було б вважати виявом 
психічного напруження (а його крайньою формою – стрес). Ось чому 
іноді описуються випадки, коли незначний стрес викликав прилив сил, 
активізацію діяльності, мобілізацію всіх сил людини. Родоначальник 
теорії стресу Г. Сельє у своїх останніх роботах взагалі поділяв стреси 
на “хороші” (евстрес) і “погані” (дистрес). 

Не вдаючись у теоретичні і термінологічні питання, при подаль-
шому викладі під стресом буде розумітися тільки негативний психоло-
гічний стан, який погіршує протікання діяльності, тобто те, що в літе-
ратурі означає дистрес або емоційний стрес. Таким чином, стресом 
треба вважати тільки таке емоційне напруження, яке в тій або іншій 
мірі погіршує протікання життєдіяльності, знижує працездатність лю-
дини і її надійність в роботі. 

Відносно стресу у людини не виникає цілеспрямованих і адекват-
них реакцій. У цьому полягає основна відмінність стресу від напруже-
ного і важкого завдання, на яке (незалежно від його тягаря) людина, 
що виконує його, реагує адекватно. 

У стані стресу виникають ускладнення у здійсненні функцій, по-
в’язаних зі спрямованістю мислення на вирішення певних завдань. Це 
відбувається у зв’язку з тим, що стрес виступає як чинник, що руйнує 
попереднє “емоційне планування ”, а в кінцевому результаті і всю схе-
му майбутньої діяльності або спілкування. При сильному стресі вини-
кає загальна реакція збудження, і поведінка людини стає (більшою або 
меншою мірою) дезорганізованою, рівень виконання різко падає. Ще 
більше посилення стресу призводить до загального гальмування, па-
сивності, бездіяльності. 

Неможливо виділити групу емоціогенних, екстремальних чинни-
ків, які завжди і для всіх людей виступали б як “стресори”, тобто зав-
жди б спричиняли стан стресу. Як правило, стресорами виступають 
емоційно-негативні подразники (наприклад, невдачі в діяльності і спіл-
куванні, страх критики або прийняття відповідального рішення, 

Розділ 3. Регулятивна функція психіки 
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“цейтнот”, перевантаження інформацією тощо). Але не виключені ви-
падки, наприклад, приїзд близької людини, що певною мірою дозволяє 
говорити про емоційні стреси, адекватні і не адекватні об’єктивній 
обстановці, що викликала їх.  

Міра стресовості реакцій людини залежить не тільки від сили і 
тривалості зовнішнього емоціогенного впливу (стресора), але і від си-
ли нервової системи, від багатьох якостей її особистості, від минулого 
досвіду, тренованості тощо. Стрес – це передусім емоційний стан. Але 
з тісним зв’язком емоцій з інтелектуальною діяльністю можна говори-
ти про “інтелектуальний стрес”, “інтелектуальну фрустрацію” і навіть 
“інтелектуальну агресію”. Після стресу, як і після інших сильних емо-
ційних переживань, згідно з психоаналітичною концепцією, у людини 
настає катарсис (очищення) як душевне полегшення. 

Неспокій – тривога  
Стан стресу у людини нерідко може супроводжуватися таким 

складним психічним станом, як неспокій, тривога, тривожність. Три-
вожність – це психологічний стан, який викликається можливими або 
вірогідними прикрощами, несподіванкою, змінами в звичній обстанов-
ці і діяльності, затримкою приємного, бажаного і виражається у специ-
фічних переживаннях (побоювання, хвилювання, порушення спокою 
та інші), реакціях. За переважаючим компонентом тривожність може 
бути прирахована до емоційних станів. Але цей стан відіграє велику 
роль і у процесі мотивації людської поведінки, в певних випадках пря-
мо виступаючи як мотив. Умовами, що викликають неспокій – тривогу 
(“порушники спокою”) будуть, наприклад, несподівані зміни в обста-
новці діяльності; невдачі і помилки; можливість різних прикрощів, 
зумовлених специфікою діяльності або спілкування; очікування (іноді 
тривале) певного результату тощо.  

Як показують дані багатьох досліджень, “тривожні” випробувані 
перевершують “нетривожних” в рішенні простих завдань, але відста-
ють у рішенні складних. 

Чи виходить зі сказаного, що стан тривожності завжди перешко-
джає успішній діяльності? Такий висновок був би поспішним. Все тут 
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буде залежати, з одного боку, від конкретного змісту, глибини і трива-
лості стану тривожності, а з іншого – від адекватності цього стану по-
дразникам, від наявності або відсутності самоконтролю, від форм реак-
ції і міри “в’язкості” даного стану. Так, тривожність буде позитивним 
психічним станом, якщо вона викликається у людини через те, що вона 
близько до серця сприймає долі інших людей, діло, якому служить. Без 
подібного стану взагалі неможливе успішне здійснення багатьох видів 
професійної діяльності і спілкування, і вказана тривожність повинна 
бути не тільки тривалим психічним станом людини, але і рисою її осо-
бистості, властивістю її характеру. 

“М’які” форми тривожності служать людині сигналами до усунен-
ня недоліків, що є в роботі, до виховання рішучості, сміливості, упев-
неності у власних силах. 

Якщо ж тривожність виникає з нікчемних причин, не адекватна 
об’єктам і ситуації, що її викликали, приймає форми, що свідчать про 
втрату самоконтролю, є тривалою, “в’язкою”, погано позбавлюється, 
то такий стан, безумовно, негативно впливає на здійснення діяльності і 
спілкування. 

Фрустрація 

Труднощі і можливі невдачі в життєдіяльності за певних умов 
можуть призвести до виникнення у людини не тільки психічних станів 
стресу і тривожності, але і стану фрустрації. Буквально цей термін 
означає переживання розладу (планів), знищення (задумів), краху 
(надій), марні очікування, переживання невдачі. Однак фрустрація по-
винна розглядатися в контексті витривалості в життєвих труднощах і 
реакціях на ці труднощі. 

Стосовно людини фрустрацію в найзагальнішому вигляді можна 
визначити як складний емоційно-мотиваційний стан, що виражається в 
дезорганізації свідомості, діяльності і спілкування і виникає внаслідок 
тривалого блокування цілеспрямованої поведінки об’єктивно непере-
борними або суб’єктивно представленими труднощами. 

Фрустрація виявляється тоді, коли особисто значимий мотив зали-
шається незадоволеним або його задоволення гальмується, а почуття 
незадоволення, що виникло при цьому, досягає міри вираженості, що 

Розділ 3. Регулятивна функція психіки 
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перевищує “поріг терпимості” конкретної людини і виявляє тенденцію 
до стабілізації. 

Можна виділити стани, типові реакції, що з’являються у людей 
при впливі фрустраторів, тобто перешкод, подразників, ситуацій, що 
викликають фрустрацію. Типовими реакціями на вплив фрустраторів є 
агресія, фіксація, відступ і заміщення, аутизм, регресія, депресія та 
інші. 

Агресію при фрустрації розуміють у широкому значенні, віднося-
чи сюди не тільки прямий напад, але і загрозу, ворожість, задиркува-
тість, озлобленість тощо. Вона може бути спрямована не тільки на 
осіб, винних у створенні “бар’єру”, але і на всіх навколишніх або на-
віть на неживі предмети, на яких у даних випадках “зривається зло”. 
Нарешті, можливе перенесення агресії на самого себе (“автоагресія”), 
коли людина починає “батожити себе”, нерідко при цьому приписую-
чи собі неіснуючі недоліки або сильно їх перебільшуючи. 

Необхідно зазначити, що, з одного боку, не кожна агресія як пси-
хічний стан провокується фрустраторами, а з іншого – фрустрація час-
то не супроводиться агресією, а виливається в інші стани і реакції. Так, 
фрустрація виступає у формі депресії, коли людина, в зв’язку з блоку-
ванням її цілеспрямованої поведінки, ніби йде в “себе” і стає байду-
жою до зовнішніх подразників. Фрустрація розуміється у двох планах: 
як продовження колишньої діяльності через інерцію, коли вона, буду-
чи блокованою, стає некорисною або навіть небезпечною 
(стереотипність діяльності і рухів); і як свого роду прикованість до 
фрустратора, який поглинає всю увагу (стереотипність сприйняття і 
мислення). Дія фрустраторів може приводити і до того, що людина 
підмінює діяльність, що виявилася блокованою, іншою, яка для неї 
більш доступна або представляється такою. 

Якщо у людини часто повторюються фрустрації, то її особистість 
може набути деформаційних рис, таких як: агресивність, заздрісність, 
озлобленість (при фрустраціях у формі агресії) або втрата ділового 
оптимізму і нерішучість (при “автоагресії”), млявість, байдужість, без-
ініціативність (при депресії); персеверативність, ригідність (при фікса-
ції) тощо. Частковий же вихід зі стану фрустрації шляхом зміни діяль-
ності приводить до втрати наполегливості, працьовитості, посидючос-
ті, організованості, цілеспрямованості. 
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Персеверація і ригідність 

Закінчуючи розмову про негативні психічні стани, які можуть 
виникати у людини в процесі її діяльності і спілкування, необхідно хоч 
би стисло зупинитися на станах персеверації і ригідності. Деякі авто-
ри, особливо зарубіжні (Г. Айзенк, Р. Кеттелл та інші), часто об’єдну-
ють ці стани, і в них дійсно багато спільного. Однак персеверація – 
пасивний стан, який виникає через інерцію, нав’язливий, стереотип-
ний, в’язкий; ригідність – більш активний стан, що характеризується 
опором змінам, близький до упертості. Ригідність – більш особистіс-
ний стан, ніж персеверація, показує відношення або установку людини 
до змін. 

Кажучи про шкоду персеверації і ригідності для людини, насампе-
ред, для її мислення, необхідно враховувати, що як надто ригідні, так і 
надто неригідні (пластичні) люди мають свої труднощі в інтелектуаль-
ній діяльності: перші через інертність, “застійність”, другі – внаслідок 
такої “рухливості”, яка заважає зберегти необхідні для роботи думки, 
базисні пункти. 

Найважливішими чинниками, що запобігають виникненню нега-
тивних психічних станів у людини, є формування і розвиток у неї по-
чуття обов’язку і відповідальності, самоконтролю, мужності, наполег-
ливості, самокритичності, інтелектуальної активності й інших позити-
вних етичних, характерологічних, інтелектуальних і психофізіологіч-
них якостей, а також оволодіння методами психічної саморегуляції 
(аутогенне тренування тощо). 

Перевірте свої знання 

1. Що таке стан психічного напруження? 

2. Чим стан психічного напруження відрізняється від стресу? 

3. Що характерне для стану тривожності, неспокою? 

4. Що ви знаєте про фрустрацію як психічний стан? 

5. Чим персеверація відрізняється від ригідності? 
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Специфічні стани психіки людини 

У цьому розділі будуть розглянуті психічні стани людини, що 
мають певну специфіку. З одного боку, це нормальні стани, наприклад, 
сон-бадьорість, а з іншого – стани, що знаходяться між психічною нор-
мою і патологією, наприклад, стан дисфорії. Однак потрібно врахову-
вати, що саме поняття психічної норми (“психіка в нормі”) вельми 
умовне і не має чітко позначених критеріїв. 

Бадьорість – сон  

Традиційно сучасні психологи виділяють два періодичні стани 
психіки (передусім свідомості), властиві всім людям: бадьорість – 
стан, що характеризується активною взаємодією людини із зовнішнім 
світом, і сон – стан, що розглядається передусім як період відпочинку. 

Залежно від комплексу вегетативних, моторних і електроенцефа-
лографічних показників виділяють рівні бадьорості: крайній рівень 
напруження, активна бадьорість, спокійна бадьорість. 

Сон відноситься до так званих змінених станів свідомості, що по-
вністю відрізають людину від фізичного і соціального оточення. Розрі-
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знюють дві основні фази сну, що чергуються: “повільний” (“повільно-
хвильовий”) сон і “швидкий” (“парадоксальний”) сон. У фазі 
“повільного” сну на останній його стадії (глибокого сну) можливе ви-
никнення сомнамбулізму (сноходіння, “лунатизм”) – стану, пов’язано-
го з поведінкою, що не усвідомлюється, здійснюється при переході від 
сну до гіпнозоподібного стану, а також сноговоріння і нічні жахи у 
дітей, про які вони не пам’ятають після пробудження. Після 
“швидкого” сну індивід, як правило, згадує про сновидіння (уявлення, 
що суб’єктивно переживаються, передусім зорові, які виникають на 
даній фазі сну), що містять компоненти фантастичності, нереальності. 
На “швидкий” сон відводиться 20% всього періоду сну. 

Медитації і гіпноз  

Під медитацією в сучасній психології розуміються два явища: по-
перше, змінений, за бажанням індивіда, особливий стан свідомості, 
пов’язаний зі сповільненням діяльності мозку шляхом концентрації 
уваги на будь-якому об’єкті або думці, а по-друге – техніка досягнення 
такого стану. У стані медитації суб’єкт отримує реальне задоволення, 
передусім через настання релаксації (зменшення напруження, роз-
слаблення, зняття стресу). Можливе настання і того, що у буддистів 
називається нірваною, стану вищої безтурботності, спокою, злиття 
душі з Всесвітом. 

Існує декілька технік (прийомів) медитації. 
А) Йога – давньоіндійська техніка, що перебуває в повному від-

ключенні від зовнішньої реальності завдяки цілому ряду прийомів 
(восьмичленна йога), багато в чому пов’язаних з володінням тілесними 
позами (84 пози або “асани”) і контролем дихання (пранаяма). 

Б) Зазен – японська техніка, що перебуває у відверненні від пред-
метів, пасивно концентруючи увагу на них (“дивлюся, але не бачу”). 
Йога, зазен, як і даосизм у Китаї, з точки зору східних релігій, передба-
чає при медитації розчинення свідомості індивіда в безособовому оке-
ані абсолюту (“ соляна лялька, що розчиняється у воді моря”). У хрис-
тиянстві медитація трактується як злиття людської і божественної осо-
бистостей. 

Близький до стану медитації в даному плані й екстаз – виклика-

Розділ 3. Регулятивна функція психіки 
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ний проповіддю і молитвами стан, в якому знаходиться віруючий, що 
ніби вийшов з себе. При цьому надмірна активація мозку явно знахо-
диться в контрасті з нерухомістю тіла і вираженням піднесеного щас-
тя. 

В) Техніка дервіш-турнерів полягає в тому, що дервіш-турнери 
(мусульмани-проповідники, як правило, перси і сирійці, що належать 
до цього братства) співом псалмів і ритмічними танцями викликають у 
себе настання зміненого стану медитації. Близька до цього і техніка 
камлання шаманів, а також прийоми, що застосовуються в деяких хри-
стиянських сектах (“п’ятидесятники”, “хлисти” тощо). 

Г) Техніка трансцендентальної медитації грунтується на викори-
станні мантри – соціального слова, що вибране звичайно 
“вчителем” (“гуру”) для учня і складається із звуків О, М, Н, легко 
вступаючих у резонанс з електричною активністю мозку. Учень повто-
рює свою мантру спершу вголос, а потім про себе, поки не досягне 
повної релаксації і стану “чистої свідомості”. З цього стану, на думку 
деяких прихильників даної техніки, виключені всі сприйняття зовніш-
нього світу, і він межує з “почуттям вічності”.  

Д) Специфічною, не пов’язаною з будь-якими релігійними ідеями, 
технікою медитації є системи психофізичного тренування, розрахо-
вані на терапевтичний ефект (аутогенний тренінг Г. Шульца, “система 
біологічного зворотного зв’язку” тощо). 

Термін “гіпноз”, як і термін “медитація”, має два значення:  
а) тимчасовий стан свідомості, пов’язаний із звуженням його 

об’єму і різким зосередженням на змісті навіювання, із зміною 
індивідуального контролю і самосвідомості; 

б) техніка впливу на індивід з метою звузити поле свідомості і 
підпорядкувати його контролю гіпнотизера, навіювання якого 
він буде виконувати. 

Можливий і аутогіпноз як психічний стан, викликаний самонаві-


