
юванням. Під гіпнотизацією розуміється збудження гіпнотичного ста-

ну шляхом навіювання або самонавіювання. Навіювання – процес 

впливу на психіку людини, пов’язаний зі зниженням усвідомленості і 

критичності при сприйнятті і реалізації змісту, що вселяється, з відсут-

ністю активного і цілеспрямованого його розуміння, розгорненого ло-

гічного аналізу й оцінки у співвідношенні з минулим досвідом і даним 

станом суб’єкта. Навіювання може бути прямим (імперативним) і не-

прямим, навмисним і ненавмисним, отриманим в безсонному стані, в 

гіпнотичному стані, у природному сні, в постгіпнотичному стані. 

У гіпнотичному стані виявляється багато загального зі сном і ме-

дитацією, бо і він досягається шляхом зменшення притоку сигналів до 

мозку. Зовні дії загіпнотизованого можуть створити враження його 

відмови від власного здорового глузду. Однак, як відмічає ряд дослід-

ників (К.І. Платонов, Д.Н. Узнадзе та інші), при відсутності у випробу-

ваного абулії (патологічного безвілля) ніколи не можна добитися, щоб 

він під гіпнозом здійснив дію або бездіяльність, яку він не схвалив би 

в нормальному стані, яка суперечила б загальній течії його волі, спря-

мованості його особистості. Гіпнотичний стан часто буває пов’язаний 

з підвищенням творчого потенціалу людини. 

Біль і анальгезія 

Болем називається психічний стан, який виникає як результат 

зверхсильних або руйнівних впливів на організм при загрозі його цілі-

сності або існування взагалі. Больові відчуття носять гнітючий, обтяж-
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ливий характер, характер страждання. Але вони є стимулом для обо-

ронних реакцій, направлених на усунення зовнішніх або внутрішніх 

подразників, що їх обумовили. Біль – симптом порушення нормальної 

течії фізіологічних процесів, і тому він має дуже велике клінічне зна-

чення. 

Больові відчуття значною мірою піддаються нейтралізації з боку 

вищих психічних утворень, що залежать від спрямованості особистос-

ті, її переконань, ціннісної орієнтації тощо, про що свідчать численні 

приклади мужності, уміння, відчуваючи біль, не піддаватися йому, а 

діяти, керуючись глибоко етичними мотивами. Зниження або повне 

усунення чутливості до болю називається аналгезією. Вона досягаєть-

ся за допомогою анальгетиків (речовин, які переважають больові від-

чуття або знижують чутливість до болю), шляхом концентрації уваги 

на об’єктах, не пов’язаних з джерелом больового впливу (музика, бі-

лий шум тощо), за допомогою навіювання, самонавіювання, гіпнозу, а 

також методами загального або точкового масажу, впливом холоду або 

тепла на певні частини тіла. 

Віра 

У психології віра має два значення: 1) особливий психічний стан, 

що виявляється в повному і беззастережному прийнятті індивідом 

будь-яких відомостей, явищ або уявлень, що можуть надалі виступити 

основою його “Я”, визначати його вчинки і відносини; 2) визнання 

чого-небудь істинним з рішучістю, що перевищує силу зовнішніх фак-

тичних і формально-логічних доказів (Вл. Соловйов). 

Віра завжди виступає як результат попередньої роботи свідомості, 

що спирається на антиципацію (здатність передбачувати результати 

дій до того, як вони здійснені), каузальну атрибуцію, витіснення, раці-

оналізацію, заміщення та інші інтелектуальні механізми. Чим ефектив-

ніші ці механізми, чим більш складними є умовиводи людини, тим 

менше у неї підстав для сліпої віри. У випадках, коли віра затверджує 

більше того, що міститься в даних почуттєвого досвіду і виведенні 

раціонального, вона має свою основу поза теоретичним пізнанням і 

ясною свідомістю взагалі. Якщо людина не в змозі охопити розумом 

занадто складний об’єкт, тоді вона або відмовляється від пізнання, або 
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спрощує об’єкт, віддаючи перевагу ірраціональній вірі без будь-яких 

доказів. 

Релігійна віра, пов’язана з пошуками людського духу, не залежить 

прямо від реальності фізичного буття людини у фізичному світі. Тут 

людина включає у свій образ світу існування нематеріального світу. 

Ейфорія і дисфорія  

Ейфорія – психічний стан, що виявляється в підвищеному, радіс-

ному, веселому настрої, цей стан добросердя, безтурботності, що не 

відповідає об’єктивним обставинам. При ейфорії спостерігається мімі-

чне і пантомімічне пожвавлення, психомоторне збудження. Дисфорія 

– протилежний ейфорії психічний стан, що виявляється у зниженому 

настрої з дратівливістю, озлобленістю, похмурістю, підвищеною чут-

ливістю до поведінки оточуючих, зі схильністю до агресії. Але в рід-

ких випадках дисфорія може виявлятися і в підвищеному, і навіть екза-

льтованому настрої з агресивністю, дратівливістю, напруженістю. 

Дисфорія найбільш характерна при органічних захворюваннях 

головного мозку, епілепсії, при деяких формах психопатій. Тому дис-

форія – це, як правило, патологічний стан, і його аналіз, як і аналіз абс-

тиненції, марення, галюцинацій, іпохондрії, істерії, нав’язливих і реак-

тивних станів, трансу, виходить за рамки чистої загальної психології. 

Тому аналіз названих станів проводитися не буде. 

Дидактогенія і ятрогенія  

Дидактогенія – негативний психічний стан учня, викликаний по-

рушенням педагогічного такту з боку педагога (вчителя, вихователя, 

керівника тощо). До таких негативних станів потрібно віднести при-

гноблений настрій, страх, фрустрацію та інші, що негативно познача-

ються на діяльності і міжособистісних відносинах учня. 

Дидактогенія може бути причиною неврозів – найбільш пошире-

них нервово-психічних розладів, психогенних за своєю природою, в 

основі яких лежить непродуктивна і нераціональна суперечність між 

особистістю і значимими для неї сторонами дійсності, що супроводжу-

ється виникненням невдачі, хворобливо переживається, незадоволен-

ням потреб, недосягненням життєвих цілей, непоправності втрати тощо.  

Розділ 4. Інструментальна функція психіки 
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Ятрогенія (навіяна хвороба) – негативний психічний стан, який 

виникає внаслідок ненавмисного навіяного впливу лікаря на пацієнта 

(наприклад, при необережному коментуванні особливостей його хво-

роби), яке сприяє виникненню неврозів. 

Перевірте свої знання 

1. У чому полягає відмінність бадьорості від сну? 

2. Що таке “повільний” і “швидкий” сон? 

3. Медитація: реальність або містика? 

4. Назвіть відомі вам техніки (прийоми) медитації. 

5. Гіпноз і його відмінність від медитації. 

6. Навіювання: що це таке? 

7. Покажіть значення болю для життєдіяльності людини. 

8. Анальгезія: як вона досягається? 

9. Віра: чи потрібна вона? 

10. Що краще: ейфорія або дисфорія? 

11. Дидактогенія і ятрогенія: в чому винні педагог і лікар? 
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