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Тема 12. Використання сугестивних методик 

у роботі з різними проблемами клієнтів 
 

План 
1. Форми сугестивного впливу. Навіювання. 
2. Самонавіювання. 
3. Входження в певний образ. 
4. Аутогенне тренування. 
5. Застосування в клініці аутогенного тренування. 

 

1. Форми сугестивного впливу. Навіювання 
 
Cугестивні методи являють собою різноманітні форми психологіч-

ного впливу на людину за допомогою прямого або непрямого навію-
вання (від лат. suggestio – навіює), з метою створення у нього певного 
стану чи спонукання до певних дій. Використовуються як вербальні 
(словесні) методи навіювання, так і невербальні (різноманітні подраз-
ники, що діють на зоровий, слуховий і тактильний аналізатори). 

Сугестивна психотерапія використовує інформаційний вплив на 
психічну сферу у вигляді навіювання. Навіювання, або сугестія – це 
сприйняття суб’єктом інформації, що поступає ззовні в повному 
об’ємі, не піддаючи критиці, суб’єктивно-особистісній переробці. Це 
складна система «психотерапевт – клієнт». У цій системі можна виді-
лити декілька взаємопов’язаних елементів: 

– Вплив терапевта. 
– Сприйняття. 
– Аперцепція цього впливу клієнтом. 
– Зворотня реакція у виді акцепції (бажаний феномен). 
– Блокування чи інверсії (небажані феномени). 
Головним засобом є вербальна формула: деякі можливості перед-

бачають невербальні засоби впливу (поза, міміка, рухи, тактильні та 
інші впливи), які можуть як підсилювати словесні навіювання, так і 
послаблювати їх. 

Процес акцепції сугестії клієнтом опосередковується через специ-
фічні нейропсихологічні і нейрофізіологічні механізми. 

Навіювання поділяють на: гетеросугестію, аутосугестію, навіюван-
ня пряме або відкрите і другорядне або закрите; навіювання контактне 
або дистанційне. 

До основних методик сугестивної психотерапії відносять: 
– Власне сугестію. 
– Гіпносугестивну психотерапію. 
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– Аутосугестію. 
– Емоційно-стресову терапію. 
– Матеріально-опосередкована сугестію. 
Сугестивні методи складають основу деяких методик «new wave», 

як «еріксоновський» гіпноз, НЛП, фармакопсихотерапії. Провідною 
методикою сугестивної терапії є гіпносугестія, тобто проведення тера-
певтичного навіювання клієнту, який знаходяться в стані гіпнозу. 

Гіпноз – це особливий стан свідомості, що виникає під впливом 
скерованого психологічного впливу. Він відрізняється від сну, від 
бадьорості і супроводжується значним підвищенням сприйняття до 
специфічно скерованих психологічних факторів при різному зниженні 
чутливості до дій інших факторів зовнішнього середовища. Таким 
чином, введення клієнта в стан гіпнозу, з метою гіпносугестії є зміною 
психофізіологічних характеристик центральної нервової системи на 
фоні вибіркової сенсорної деривації для створення умов сприйняття 
терапевтичної сугестії. 

Навіювання може бути прямим і непрямим. При непрямому навію-
вані ефект досягається внаслідок дії різних опосередкованих факторів. 
Непряме навіювання не усвідомлюється і тому не зустрічає протидії. 
Наприклад, при усуненні страхів, підвищеної тривожності і невпевне-
ності в собі у дошкільнят і молодших школярів непряме навіювання 
використовується в процесі спрямованої рольової гри. Психолог зо-
бражує безстрашного, хороброго персонажа, який супроводжує свої дії 
словами: «Я перестав боятися», «Я впевнений у собі» і т. д. Тут навію-
вання зовні йде не від самого психолога, а від зображуваного ним пер-
сонажа. На початку гра має безвідносний до реальності характер, але 
поступово вона дедалі більше відтворює конкретні умови спілкування 
дитини в житті. 

А. Т. Філатов розділив компоненти навіюваності на наступні види: 
І. За джерелом навіювання: аутонавіювання, гетеронавіювання. 
ІІ. За аналізатором, що сприймає навіювання: 
1. Інтерорецепція: а) серцево-судинний; б) дихальний; в) шлунково-

кишковий; г) сечовидільний. 
2. Екстерорецепція: а) тактильний; б) нюховий; в) смаковий; г) здо-

ровий; 
д) слуховий. 
ІІІ. За змістом навіювання: 
1. Активуюча – направлена на прояв фізіологічної реакції. 
2. Паралізуюча – направлена на гальмування фізіологічної реакції. 
Сугестія. Під навіюванням, або сугестією розуміють інформацій-

ний вплив, який викликає відчуття, уяву, емоційний стан і вольові 
пробудження, а також впливає на вегетативні функції поза активною 
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участю особистості, без критично-логічної переробки сприйнятого. 
Сугестивна психотерапія є методом-технікою, яка орієнтована на базо-
ві психофізіологічні феномени, які належать тільки фізіологічному 
поясненню і тому не потребують яких-небудь методологічних і філо-
софських запозичень. Що стосується клінічного застосування, усклад-
нень і протипоказань, слід відмітити, що сугестивна психотерапія за-
стосовується при всіх видах соматичної і психосоматичної патології. 
Протипоказанням до застосування є психози. 

Гіпносугестивна психотерапія – це метод психотерапії, який засто-
совує гіпнотичний стан в лікувальних цілях. Широко розповсюджене 
використання гіпнозу з лікувальною метою. Під гіпнабельністю – од-
ним із основних інструментальних феноменів – розуміють властивість 
ЦНС, яка дозволяє досягти зміненого стану свідомості у відповідь на 
цілеспрямований психологічний вплив. Гіпнотерапію застосовують 
при лікуванні захворювань нервової системи, психічних розладів, вну-
трішніх органів, акушерсько-гінекологічній практиці, при хірургічних 
втручаннях і шкірних захворюваннях. 

Самонавіювання і аутотренінг. Це психотерапевтична робота, яка 
проводиться за допомогою навіювання яких-небудь думок, бажань, 
образів, відчуттів, емоційних і соматичних реакцій і станів самому 
собі, за допомогою різних методів самонавіювання, які базуються на 
тому, що вербальні формули сугестії і невербальні прийоми здійсню-
ють самі клієнти. 

Самонавіювання є основою інших методів психотерапії, зокрема 
аутогенного тренування (а також біологічного зворотнього зв’язку, 
релаксації та ін.). 

Аутогенне тренування – це активний метод психотерапії, психоп-
рофілактики і психогігієни, який використовують для відновлення 
динамічної рівноваги у системах гомеостатичних саморегулюючих 
механізмів організму людини, порушених в результаті стресового 
впливу. Аутосугестія є методом-технікою, відмінною від інших сугес-
тивних методів. Усі технічні методичні прийоми реалізує сам клієнт 
під керівництвом психотерапевта. Для аутотренінгу характерним є 
значне число психотехнічних доробок, варіантів, модифікацій. Основ-
ними елементами методики аутотренінгу є тренування м’язової релак-
сації, самонавіювання і самовиховання. В дослідженнях вітчизняних і 
зарубіжних авторів відмічається можливість прискорення реалізації 
навичок, отриманих в процесі аутогенного тренування, шляхом вико-
ристання принципу «біологічного зворотнього зв’язку» (електроміог-
рафічного, електроенце-фалографічного, температурного, зворотнього 
зв’язку ритму серця та ін.). 
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У дитячому віці спостерігається сполучення навіюваності і підпо-
рядкованості, тому роль сугестивного впливу в цей період дуже вели-
ка. Залежно від своїх можливостей і досвіду психолог у своїй роботі 
цілком може використовувати деякі форми сугестивного впливу. Пря-
ме навіювання може проводитися як у стані неспання, так і в стані 
зниженої психічної активності, загальмованості. 

Навіювання в стані неспання можна застосовувати в будь-якому 
віці, починаючи з 3–4 років. Зазвичай воно триває 10–15 хвилин і 
складається з трьох етапів: уведення дитини в стан спокою, навіюван-
ня того чи іншого змісту, спрямоване на розв’язання корекційного 
завдання і введення у звичайний стан. Наведемо приклад сугестивного 
впливу, спрямованого на зняття страху іспиту: 

«Влаштуйся зручно, розслаб м’язи обличчя, не засинай, вслуховуйся 
в кожне моє слово, але не намагайся вникати в його зміст, вір мені на 
слово. Ти почуваєш себе впевнено, спокійно, усі турботи і хвилювання 
відійшли на другий план». 

«Ти сповнений сил і бадьорості, ти відчуваєш себе впевнено, ти 
знаєш, що добре складеш іспит. Ти будеш відповідати чітко, швидко, 
голосно, будеш мислити легко і правильно. Будь упевнений і зосере-
джений, ти пам’ятаєш усе, що вчив, твій мозок активний. Ти повний 
енергії. Йди на іспит, ти добре відповіси». 

«Коли я порахую до трьох, ти відчуєш ще більшу впевненість у 
своїх силах. Ти встанеш і підеш у школу. Раз... Впевнений, бадьорий, 
так і хочеться встати і відправитися на іспит. Два... Настрій гарний, 
немає страху і розгубленості, є напруження всіх сил. Три... Вставай і 
йди на іспит». 

Навіювання можна також проводити в стані сомноленції. Сомно-
ленція – це напівдрімотний стан, схожий на той, що виникає при при-
родному засинанні. Цей метод корекційного впливу дуже ефективний 
для зняття емоційної напруженості в дітей і дорослих. Корекційне 
заняття на зняття емоційної напруги краще проводити в окремій, ізо-
льованій, добре провітреній і затемненій кімнаті. Ці заняття можна 
проводити індивідуально і з групою дітей або дорослих. Після того, як 
діти зручно влаштувалися, психолог рівним, спокійним голосом пові-
домляє, що зараз буде проведений сеанс лікувального навіювання в 
стані штучно викликаної підвищеної сонливості, при якій усі будуть 
чути голос психолога, а інші звуки будуть невиразні і приглушені. 
Потім психолог спокійним, тихим, заколисуючим тоном повинен бага-
торазово повторювати фрази, що викликають і підсилюють уявлення 
про відчуття, властиві природному сну. Зрозуміло, що ці фрази мають 
бути пристосовані до віку дітей, зрозумілі й образні. 
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Відомо безліч формул психоемоційного розвантаження. Наведемо 
одну з них: 

«Влаштуйтеся зручніше. Ви відчуваєте приємну знемогу. М’язи роз-
слаблені. Обличчя стало гладким. Ви відчуваєте приємну легкість і 
невагомість. Ваша свідомість спокійна, як поверхня озера в тиху  
сонячну погоду. Сторонні звуки вас не тривожать. Вас усе більше і 
більше хилить до дрімоти. (Пауза) Видих стає довшим... Після видиху 
вам приємно кілька секунд не дихати. (Пауза) Під час видиху тепла, 
повільна хвиля ніби перекочується всередині вас, звільняючи від внут-
рішнього напруження. (Пауза) 

Ваші м’язи розслаблені, повіки опущені. Вам приємно бути в стані 
знемоги. Нервова система і мозок сприймають живильний струмінь 
кисню. (Пауза) Нервові процеси врівноважуються, сили організму 
відновлюються. (Пауза) Ваша свідомість, як легка хмарина над про-
менистим морем... Море як пісня безкрайньої стихії... Хвилі котяться, 
б’ються об берег. (Пауза). Сонячний промінь біжить по бризках хвиль. 
(Пауза) Ваше серце розмірено стукає. Вам легко дихається. (Пауза) 
Кожна клітинка забезпечується живильним струменем кисню.  
Продовжуйте дрімати. Музика і слова звучать у вашій свідомості. 
(Музична пауза) 

Внутрішнє умиротворення дозволяє вам легко сприймати словесне 
самонавіювання. (Пауза) Подумки повторюйте формули: «Я можу 
легко відволікатися від тривожних думок і переживань. (Пауза) Енер-
гія відновлюється. (Пауза). Я почуваюся краще і краще. (Пауза) Я 
можу бути з усіма привітним, терплячим, доброзичливим і незворуш-
ним. (Пауза) Я бадьорий. Я відпочив. Я відчуваю дедалі більшу впевне-
ність у своїх силах». 

Сеанс підходить до кінця. Я буду рахувати від трьох до одного. 
Три! Сонливість проходить. Два! Потягніться! Один! Ви бадьорі і 
сповнені сил. Вставайте і йдіть!» 

Словесне навіювання може поєднуватися з музичним супроводом. 
При цьому психолог повинен дати таку інструкцію: «Музика, безумов-
но, впливає на нашу психіку, знімає напруження, заспокоює, співпе-
реживає. Не намагайтеся розшифровувати музику, вникати в її зміст. 
Треба її сприймати внутрішньо. Уявіть, що музика немов тече крізь 
вас, і ви розчиняєтеся в її звучанні». 

Пропонуємо перелік музичних творів, звучання яких можна вико-
ристовувати для заспокоєння: П. І. Чайковський – «Солодка мрія», 
«Пісня без слів» (фа мінор), «Пори року» («Жовтень», «Листопад»),  
В. Моцарт – «Нічна серенада» (друга частина для струнного оркестру), 
К. Сен-Санс «Лебідь», Ф. Крейслер вальс «Муки любові» для скрипки 
чи фортепіано, Ф.Шуберт «Незакінчена симфонія» (друга частина для 
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симфонічного оркестру), І. Глазунов «Антракт до п’ятої картини балету 
«Раймонда» для симфонічного оркестру, А. К. Лядов «Чарівне озеро» 
(для симфонічного оркестру), В. А. Успенський «Шум моря» та інші. 

Практика показує, що можна ефективно використовувати сучасні 
мелодії в інструментальній обробці, у тому числі й синтезовану музику. 

 

2. Самонавіювання 
 

В умовах сучасного життя в дорослих і дітей постійно зростають і 
накопичуються емоційні навантаження. Деякі діти, особливо з ослаб-
леною нервовою системою, можуть невротизуватися просто від того, 
що їхні психофізичні реакції відстають від загального ритму життя 
дитячого колективу. Дуже доцільно було б у профілактичних цілях 
вводити в повсякденне життя дошкільників, і тим більше школярів, 
вправи на психоемоційне розслаблення. Однак у реальному житті ви-
конання цього профілактичного заходу дуже проблематичне. Тому 
психологу бажано навчати дітей (у першу чергу підлітків і старших 
школярів) методик, що спираються на техніку самонавіювання (ауто-
сугестія). Ефективність застосування цих методів досить висока, бо 
вони вимагають від тих, хто застосовує їх, активності щодо зміни сво-
го стану, фактично – це методи самокорекції. 

Формули словесного самонавіювання. Методика Кує – одна з пер-
ших методик, що базуються на самонавіюванні. Вона полягає в тому, 
що людина кілька разів у день навіює собі: «Сьогодні Я почуваю себе 
краще, ніж учора. Завтра Я буду почувати себе ще краще». Цим мето-
дом Кує успішно допомагав не тільки хворим людям, але й здоровим, 
які мали яскраві ознаки психічного напруження. Цю методику можна 
використовувати в ході корекції різних емоційних, характерологічних і 
поведінкових проблем. Наприклад, вразливі й нерішучі діти та підліт-
ки, багаторазово повторюючи формулу спокою, ніби умовляють себе 
не боятися іспиту, перебування в темному чи порожньому приміщенні, 
відповіді біля дошки, переходу через вулицю з інтенсивним рухом і  
т. д.; переконують себе в тому, що вони впевнені в собі, багато знають 
і вміють («Я спокійний», «Я впевнений», «Я красива і приваблива», «У 
мене все вийде!», «Я зроблю це» і т. д.). Практика показує, що цей 
метод самонавіювання можна застосовувати, починаючи з молодшого 
шкільного віку. 

У підлітковому віці формули самонавіювання можуть мати і склад-
ніший характер. Наприклад, основна формула «Я впевнений у собі» 
може конструюватися так. Спочатку вимовляється основна формула: 
«Я впевнений у собі». Далі пригадуються кілька образів себе в тих 
ситуаціях, у яких підліток відчуває себе впевнено (спілкування з бли-
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зькими, з улюбленими тваринами, із друзями, у ситуаціях успіху). Іде 
послідовний опис себе собі: «Я спокійний... М’язи обличчя розслабле-
ні... Руки спокійні... Поза вільна... Впевнений у собі... Я міцно стою на 
ногах... Почуваю силу і впевненість... Голова піднята... Плечі розправ-
лені і трохи опущені вниз... Руки вільні... Рухи впевнені... Я невиму-
шено усміхаюся... Я впевнений у собі...». 

Далі в уяві послідовно створюються ситуації, у яких підліток відчу-
ває невпевненість у собі різної сили, від легкої – до сильної (принцип 
десенсибілізації). Кожне уявлення супроводжується формулами само-
навіювання. 

Терапія безсоння самонавіюванням. Метод К. Станіславського, який 
зробив справжній переворот у царині підготовки акторів та навчання 
їх майстерності сценічного перевтілення повністю побудований на 
психотехніках навіювання, якими пан Алєксєєв-Станіславський дуже 
цікавився. Що цікаво, що роботи самого К.Станіславського стимулю-
вали пошук психотерапевтами нових ефективних засобів терапії тих 
або інших психічних та психосоматичних розладів. Метод сценічного 
перевтілення модифікований такими фахівцями, як: Вадим Шкловсь-
кий, Костянтин Мировський та Володимира Райкова для відповідного 
лікування заїкання, терапії безсоння та розвитку творчого потенціалу 
збагатив сучасну практику психотерапевтичного впливу. 

Як треба готувати звуковий матеріал, який допоможе людям твор-
чих професій позбавитися безсоння за допомогою самонавіювання.  
В основу запропонованого методу лежать знахідки Костянтина Ми-
ровського, який в 60-ті роки минулого століття розробив методику 
рольового аутотренінгу. 

Слід зазначити, що на піку інтересу до аутотренінгу в 70–80 роки 
минулого століття в Радянському Союзі студія звукозапису «Мелодія» 
випускала звуковий самовчитель аутотренінгу, який був записаний на 
професійному звукозаписуючому обладнанні з використанням про-
фесійних дикторів. Зрозуміло, що будь-який диктор-профі залишить 
далеко позаду всіх психотерапевтів та спортивних психологів в ча-
стині володіння голосом, при одному «але»: ймовірність того чи тя-
мить він щось у тому, що треба відчувати, записуючи ті формули са-
монавіювання досить мала. 

Нині, маючи прекрасне програмне забезпечення та мікрофон, ко-
жен може записати своїм голосом фонограму, яка містить формули 
самонавіювання, і що найголовніше, така фонограма не буде пород-
жувати ефект відчуження, бо записана вона самим собою. 

Музика для самонавіювання. Музичний супровід будь-якого сеансу 
чи то навіювання чи самонавіювання є дуже важливим. Саме музика 
створює те благотворне тло, на якому свідомість засвоює сугестивні 
формули. 
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У своїй знаменитій книзі «Рух, Дихання, Психофізичне Тренуван-
ня» відомий литовський фізіолог, психолог та фізіотерапевт Кароліс 
Дінейка запропонував такі музичні твори, «звучання яких можна ре-
комендувати як заспокійливий фактор»: 

– П. І. Чайковський – Анданте кантабіле (із струнного квартету); 
– П. І. Чайковський – Пісня без слів (фа мінор); 
– Й. С. Бах – Арія (для струнного оркестру); 
– Й. С. Бах – Прелюдія до мажор (з першого тому); 
– В. А. Моцарт – Нічна серенада (друга частина для струнного 

оркестру); 
– Бородін – Хор пісень з опери «Князь Ігор»; 
– Бородін – «У середній Азії» (для симфонічного оркестру); 
– Барбер – Адажіо (для струнного оркестру); 
– Лядов – «Чарівне озеро» (для симфонічного оркестру) ; 
– Кабалевський – Концерт для скрипки з оркестром, друга ча-

стина; 
– Крейслер – Вальс «муки кохання» для скрипки або фортепіано; 
– Л. ван Бетховен – Пасторальна симфонія №6, друга частина; 
– Р. Шуберт – Незакінчена симфонія (ІІ частина для симфонічно-

го оркестру); 
– Вагнер – Вступ до опери «Лоенгрін»; 
– Бізе – Антракт до третьої дії опери «Кармен». 
Можно ще додати такі альбоми музики для релаксації, в яких поєд-

нані звуки природи та музичні п’єси виконанні оркестром електронних 
музичних інструментів та флейт, як «Mystic Sky» Аштара Рона Аллена 
та «Healing Music» Люелінна. 

При створенні фонограми слід пам’ятати, що музичний супровід 
має бути фоном, коли звучить голос, який читає сугестивний текст і 
виходити на передній план в паузах, коли голос змовкає. 

Підготовка голосу. Записуючи свій голос, потрібно перед цим зро-
бити певну голосову гімнастику, поспівати голосні звуки (а о у). Ко-
рисно також зробити невеличку гімнастику для м’язів живота та груд-
ної клітини та глибоко подихати, звільнивши діафрагмальну область 
тіла від надлишкового напруження. Це дасть можливість добувати 
глибокий звук, голос при цьому звучатиме гармонійніше. 

Сеанс самонавіювання при порушеннях сну (Модифікація методики 
К. І. Мировського). Нижче подано текст сеансу самонавіювання. Му-
зичний супровід можна вибрати з вище перелічених музичних творів. 
Музика має звучати тлом для голосу протягом всього сеансу. 

1. Я зручно влаштувався, заплющив очі (пауза 30 сек). Тривожні 
думки, турботи поступово розчиняються в тиші як ранковий туман 
(пауза 30 сек) Я відпочиваю, я просто відпочиваю. Мені приємно відчу-
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вати як мої повіки важчають, як приємна млість розливається по 
тілу. Мені хороше та затишно. 

2. Музична пауза (2 хв). 
3. Я входжу в роль актора. Мій актор має показати людину, яка 

засинає, а потім глибоко та спокійно спить. Процес засинання я уяв-
ляю у всіх деталях, я перевтілююся в того, хто засинає, я відчуваю 
ледь помітну посмішку на його вустах, це посмішка людини, яка відчу-
ває насолоду від занурення в сон. 

4. Музична пауза (3 хв). 
5. Образ людини, яка спить, стає моїм акторським станом. Відпо-

чиває моє тіло та розум. Поступово мене захоплюють в полон 
приємні видіння. Приємні заспокійливі кольори заповнюють простір 
мого внутрішнього зору (пауза 30 сек). Зовнішні подразники, які доли-
нають до моєї свідомості лише зміцнюють мій спокій. Поступово 
навколишній світ віддаляються від мене. Я поринаю в приємну дрімоту. 

6. Музична пауза (3 хв). 
7. Я продовжую грати роль людини, яка спить і починаю сам заси-

нати (пауза 45 сек). 
8. Дихання ритмічне, глибоке (пауза 30 сек). З кожним видихом 

м’язи тіла все більше і більше розслабляються (пауза 30 сек). М’язи 
обличчя повністю розслабилися, м’язи язика та під’язикові м’язи поз-
бавлені жодного напруження (пауза 30 сек). М’язи гортані та м’якого 
піднебіння в’ялі. В очах немає жодного напруження. 

9. Я відпочиваю і дедалі більше та глибше занурююся в приємну 
дрімоту. Час ніби зупиняється щоб відпочити разом зі мною. 

Як слухати фонограму. Ліпше всього записати сеанс в mp-3 фор-
маті і прослуховувати на mp-3 плеєрі через навушники з функцією 
таймера на виключення. При цьому плеєр в жодному разі не потрібно 
включати в мережу високовольтного живлення через адаптер. Жив-
лення на плеєр подається або від батарей, або від акумуляторів. Будьте 
здорові та міцно спіть! 

 

3. Входження в певний образ 
 

Викликати в себе той чи інший психоемоційний стан допоможе 
входження в певний образ, наприклад: птах, що ниряє в небі, масло, 
що тане (розслаблення), тигр, що готується до стрибка (мобілізація), 
сонячний зайчик (піднесення настрою) тощо. 

У практиці психосинтезу Р. Ассаджолі використовують техніку ві-
зуалізації образних картин, цілих сюжетів з емоційним вживанням у 
них з метою створення того чи іншого настрою або вироблення особи-
стісної якості. 
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На думку Р. Ассаджолі, певний символічний образ (наприклад, во-
гонь, сонце, джерело, сходження, пробудження тощо) несе якесь пси-
хологічне навантаження, відображує певну реалію внутрішнього світу 
людини. Символи можуть здійснювати глибокий перетворюючий 
вплив на людську психіку, бо сприяють виникненню певного стану 
свідомості, і тим самим можуть викликати певні психологічні зміни. 

Методика роботи полягає в тому, щоб стійко зосередитися на пев-
ному образі, уявляючи його якомога виразніше й докладніше, ототож-
нити себе з ним, стати ним (згадаємо техніки гештальт-терапії). 

Так, психолог може використовувати вправи: «Атлет», «Корабель», 
«Алмаз» – психологічна стійкість, підвищення впевненості в собі; 
«Джерело» – психологічне очищення, самовідновлення; «Сонце»,  
«Небо» – поповнення енергії, почуття всеосяжності, сили, радості; 
«Стріла» – мобілізація сил та енергії для досягнення мети. 

Наводимо приклад вправ на ототожнення себе з символічними  
образами з метою налаштування на певний психоемоційний стан. 

Вправа «Небо». Уявіть, що зараз літній день, і ви лежите на траві. 
Ви відчуваєте її м’якість. Лежачи на спині, ви дивитеся на небо: чисте, 
безхмарне, блакитне. Дивіться на нього протягом якогось часу. 

У полі вашого зору з’являється метелик, і коли він пролітає над ва-
ми, ви зауважуєте, яким невагомим він здається і як красиво розфарбо-
вані його крила. 

Тепер ви бачите орла, що ниряє високо в небі. Дивлячись на нього, 
ви поринаєте в блакитну височінь неба. 

Потім ви спрямовуєте погляд ще вище. Тепер ви помічаєте, що десь 
високо-високо в небі пропливає маленька біленька хмарина. Спостері-
гайте за тим, як вона повільно тане. 

Нарешті перед вами лише безмежне небо. Станьте небом – немате-
ріальним, безтілесним, всеохопним. Будучи небом, відчуйте себе без-
межним. Відчуйте, що ви присутні всюди, що ви всього досягаєте і 
крізь все проникаєте. 

Вправа «Стріла». Уявіть, що в руках у вас лук і стріла. Відчуйте, 
що ноги ваші міцно стоять на землі. Тримайте лук в одній руці, а стрі-
лу з тятивою в іншій. Відчуйте, як напружуються м’язи рук, коли ви 
натягаєте тятиву. Тепер жваво і ясно уявіть перед собою мішень. Сте-
жте за наконечником стріли, націлюючи його на мішень. 

Тепер тятива натягнута до кінця; стріла спрямована точно в ціль. 
Відчуйте, яка велика енергія міститься в цьому нерухомому положенні. 
Усе, що від вас потрібно, – відпустити стрілу, щоб ця енергія понесла 
її до цілі. Усвідомлюйте, як відпускання вивільняє енергію руху. 

Стріла випущена. Спостерігайте за її Летом і відчувайте її надзви-
чайну цілеспрямованість. Для стріли немає нічого, крім цілі, – ні сум-
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нівів, ні коливань, ні відхилень. Стріла летить зовсім прямо; вона влу-
чає в центр мішені й залишається в ній, злегка тремтячи. 

Упевнено і спокійно випустіть ще кілька стріл, відчуваючи в собі їх 
тверду, цілеспрямовану, зосереджену силу. 

 

4. Аутогенне тренування 
 

Аутогенне тренування є одним із методів психотерапевтичного лі-
кування і означає вид самотренування шляхом самонавіювання. В 
останні роки аутогенне тренування все ширше входить в логопедичну 
практику. 

Заняття потрібно проводити без метушні і квапливості, не засмучу-
ватися при перших невдачах, зі спокійною впевненістю в успіх, мето-
дично, послідовно з постійним посиленням вимогливості до себе, з 
відчуттям, що виконуємо необхідну і приємну справу. 

Необхідно пам’ятати, що метод аутогенного тренування розрахова-
ний на тих, хто хоче наполегливо лікуватися, отримати зброю для 
керування своєю нервовою системою. 

Заняття аутогенним тренуванням умовно можна розділити на три 
частини: 

1-а частина – вступна; підготовка до занять; прийняття зручної 
пози (лежачи, сидячі в кріслі). 

2-а частина – самонавіювання – це застосування лікувальних 
вправ і спеціальних формул самонавіювання. 

3-я заключна частина – вихід зі стану розслаблення або перехід у 
природній сон. 

Після оволодіння прийомами аутогенного тренування людина, що 
займається ним, отримує можливість не тільки володіти своїм 
настроєм, самопочуттям, усувати почуття тривоги, напруженості, за-
синати і просинатися в заданий час, але й керувати деякими автоном-
ними (вегетативними) функціями свого організму, які, як правило, не 
піддаються звичайній регуляції. Після засвоєння загальних основ ауто-
генного тренування можливий творчий підхід до вибору необхідних 
форм самонавіювання для самостійних занять. 

Схема аутогенного тренування 
Підготовчі вправи 
I. Вступна частина. Прийняти зручну позу для занять аутогенним 

тренуванням. Зробити глибокий вдих, плавний спокійний видих, закрити 
очі. Повторити вдих, дихати рівно, спокійно, розслабити всі м’язи. 

II. Основна частина. Перше завдання. Викликати загальне роз-
слаблення м’язів, заспокоєння, яке досягають завдяки повторенню 
пошепки та яскравим образним уявленням наступних формул (вправ): 
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> Я абсолютно спокійний... 
> Мене ніщо не турбує... 
> Всі мої м’язи розслаблені для відпочинку... 
> Розслаблені м’язи ніг, рук, тулуба... 
> Розслаблені м’язи обличчя... 
> Моє тіло повністю розслаблене і відпочиває... 
> Відчуття спокою приємне для мене... 
> Я абсолютно спокійний... 
Друге завдання. Викликати відчуття тепла в правій руці. 
> Я відчуваю тепло в правій руці... 
> Кровоносні судини руки розширились... 
> Гаряча здорова кров зігріла праву руку... 
> Права рука стала важкою і теплою... 
> Я розширюю судини в руці, я зможу це зробити з лікувальною 

метою в будь-якому органі... 
> Я абсолютно спокійний... 
> Аутогенне тренування зміцнює мою нервову систему. 

III. Заключна частина – вихід із стану розслаблення. 
> Я дуже добре відпочив... 
> Роблю глибокий вдих... 
> Дихаю рівно, спокійно... 
> Відчуття важкості та розслаблення м’язів пройшли..!> Само-

почуття добре... 
> Настрій бадьорий... 
> У мене немає ніяких неприємних відчуттів... 
> Я відкриваю очі… 
Запропонована Шульцем методика аутогенного тренування, на 

відміну від її численних модифікацій, вважається класичною. АТ за-
сноване на посиленні природних людських уявлень (предметів, обра-
зів, емоційних станів, дій тощо) і пов’язаних із цим відчуттів. Щоб 
відчути, наприклад, смак яблука, можна з’їсти його, а можна яскраво 
уявити, начебто яблуко є в роті. В АТ поєднується виконання тілесних 
вправ (релаксація чи, навпаки, напруження м’язів) та уявлення образу, 
яке допомагає увійти у відповідний психоемоційний стан і досягти 
зазначеного результату. Під час проведення АТ не викликається ні сон, 
ні дрімота, а тільки почуття завмирання, припинення функціонування, 
що супроводжується відчуттям спокою і відпочинку. На тлі зазначено-
го стану клієнт засвоює формули АТ. 

Як приклад розглянемо АТ у тому вигляді, у якому його пропону-
вав Шульц. Освоївши подані формули АТ, клієнт може викликати в 
себе відчуття повного спокою. 

1. Я зовсім спокійний. 

http://www.logopediya.com.ua/component/glossary/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1/%D0%92/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F-29/
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2. Моя права (ліва) рука важка. 
3. Моя права (ліва) рука тепла. 
4. Серце б’ється спокійно і сильно. 
5. Я дихаю зовсім спокійно. 
6. Сонячне сплетіння випромінює тепло. 
7. Моє чоло приємно прохолодне. 
Перша вправа виробляє відчуття тяжкості в кінцівках. Спочатку 

клієнт викликає в себе уявлення, ніби його права рука повільно важ-
чає, начебто до неї підвісили важкий предмет. Далі це ж відчуття ви-
кликається в лівій руці, а через кілька занять і в ногах. Клієнт повто-
рює цю формулу (і всі наступні) 7–8 разів, ніби переконуючи себе, що 
його рука стає важчою. Якщо заняття проводяться регулярно, то через 
7–8 днів у клієнта виникає стійке відчуття, що кінцівки стали важчими. 
Після цього можна переходити до освоєння наступної вправи, завдан-
ня якої – викликати відчуття тепла в кінцівках. Послідовність та сама, 
що і при засвоєнні першої вправи. Клієнт повинен уявити, що його 
кінцівки стали теплими від того, що начебто знаходяться в теплій воді, 
що судини на руках налилися гарячою кров’ю. Третя вправа спрямо-
вана на серцево-судинну систему. «Серце б’ється сильно, рівно, спо-
кійно, ритмічно», – навіює собі клієнт. Щоб краще контролювати сер-
цевий ритм, можна покласти руку на груди. При засвоєнні четвертої 
вправи клієнт навіює собі: «Я дихаю зовсім спокійно, рівно, плавно, 
глибоко». Кілька разів на день він підбирає зручну позу, заплющує очі, 
викликає в себе спочатку відчуття тяжкості і тепла в кінцівках, потім 
навіює собі, начебто серце б’ється легко і сильно, нарешті повторює  
6–7 разів «Я дихаю зовсім спокійно» і 1–2 рази «Я абсолютно спокій-
ний». Освоївши перші чотири вправи, клієнт переходить до освоєння 
п’ятої, викликаючи в області сонячного сплетіння відчуття спокою, 
приємного тепла й комфорту. Він говорить собі: «Під ложечкою стає 
тепло, начебто там лежить гаряча грілка. Я зовсім спокійний». Шоста, 
остання вправа стосується судин головного мозку: «Чоло приємно 
прохолодне». Так, кожна формула має свою визначену спрямованість. 
Якщо на засвоєння перших вправ іде досить багато часу і сил і при їх 
засвоєнні необхідна допомога психолога, то кожна наступна формула 
засвоюється легше і швидше. Заняття проходять 2–3 рази на день. Не 
освоївши одну формулу, не можна переходити до іншої. 

Подамо кілька розширених формул АТ, спрямованих на розслаб-
лення (із практики І. М. Ровенського). 

I. 1. Я зовсім спокійний. 
2. Мене ніщо не тривожить. 
3. Усі мої м’язи приємно розслаблені для відпочинку. 
4. Усе моє тіло повністю відпочиває. 
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5. Я зовсім спокійний. 
II. 1. Я відчуваю приємну тяжкість у правій руці. 

2. Почуття тяжкості в моїй правій руці все більше і більше наростає. 
3. Моя права рука дуже важка. 
4. Усе моє тіло розслаблене і важке. 

III. 1. Я почуваю приємне тепло в правій руці. 
2. Кровоносні судини правої руки розширилися. 
3. Гаряча кров наповнила мою праву руку. 
4. Приємне почуття тепла розлилося по моїй правій руці. 
5. Приємне тепло розливається по всьому моєму тілу. 

Формули АТ, спрямовані на загальне зміцнення емоційно-вольової 
сфери: 

1. Я дедалі краще володію собою. 
2. Я володію своїми думками. 
3. Я володію своїми почуттями. 
4. Я постійно зібраний. 
5. Я завжди впевнений у собі. 
6. Я завжди урівноважений. 
7. Я володію собою. 
У дитячому й підлітковому віці використовуються модифікації АТ, 

у яких перевага віддається гетеросугестії, бо через те, що діти легко 
відволікаються, вони потребують постійного контролю. Чим молод-
ший та інфантильніший клієнт, тим більша питома вага гетеросугестії. 
Чим старший клієнт (після 14–15 років), тим частіше застосовується 
АТ у шульцевському розумінні. Підлітки за допомогою психолога 
засвоюють релаксаційні та дихальні техніки, а потім вчаться поєднува-
ти внутрішні відчуття і словесне самонавіювання. Корисно запропону-
вати підліткам виділити всередині себе «Я-спостерігача», який міг би 
постійно контролювати стан м’язів тіла й дихання. Психологам корис-
но буде познайомитися із системою навчання підлітків аутогенному 
тренуванню В. Гарбузова. АТ відіграє і велику виховну роль, вироб-
ляючи в підлітків волю, терпіння, цілеспрямованість, здатність до 
самоконтролю. 

Методи корекції, що ґрунтуються на самонавіюванні, можна ефек-
тивно використовувати також у психопрофілактичних цілях як для 
розслаблення і зняття психоемоційного напруження, так і для мобілі-
зації психіки. 

 

5. Застосування в клініці аутогенного тренування 
 
1. Неврози. Термін «невроз» об’єднує широке коло страждань, які 

мають функціональну природу і пов’язаних з порушеннями діяльності 
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нервової системи без органічних структурних порушень. Неврози ви-
никають на ґрунті патогенетичних конфліктів. Лікувальна дія аутоген-
ного тренування краще реалізується при лікуванні неврастенії, особли-
во при терапії психогенних сексуальних розладів. 

Що включаються до прояву неврастенії порушення сну можна було 
б розглядаються як самостійну форму синдрому, тому що важко знай-
ти захворювання при якому функція сну залишалася б інтактною. Цей 
синдром добре курирується АГТ. Нормалізація функції сну спостеріга-
ється вже в процесі освоєння базисних вправ. Висока ефективність при 
лікуванні, застосування прийомів м’язової релаксації і дихальних 
вправ. Підвищена емоційна лабільності зазвичай не вимагає тривалих 
курсів АГТ. При емоційній лабільності виникають два типи порушень: 
зниження стійкості домінантних станів і схильність до негативних 
емоцій. Людина не здатна відчувати дві різнонаправленні емоції одно-
часно, тому показані вправи, які тренують емоційно-вольові процеси, 
прийоми відволікання і переключення уваги. 

2. Істерії. При психотерапії істерії не слід торкатися істеричні фо-
рми реагування, які мають для пацієнта велику значимість і болісно-
адаптивний характер. Ця категорії хворих важко розлучається з хвороб-
ливими синдромами, що слід враховувати у процесі АГТ. Поєднання 
гіпнозу з елементами аутотренінгу в ряді випадків дозволяє стабілізу-
вати ремісію і запобігти рецидивам істерії. 

3. Невроз нав’язливих станів. Нав’язливі явища можуть проявляти-
ся і у хворих з психоневротичними порушеннями, і у здорових людей 
при втомі, невпевненості і почутті страху. При нав’язливих станах 
гарну дію роблять методи відволікання, психологічної десенсибілізації 
при 1–3 міс. курсі. АГТ протипоказана при дисморфофобіях, клауст-
рофобіях і боязні людних місць. 

4. Токсикоманії. Деякі вчені відзначають, що у хворих на алкого-
лізм знижуються вольові якості і вважають, що терапія захворювання 
повинна включати тренування різних сторін психіки. Потрібно відтво-
рити зруйновані захворюванням такі властивості особистості, як впев-
неність в собі та своїх силах, завзятість і наполегливість у досягненні 
цілей. 

Колективна психотерапія алкоголізму проводиться за методикою 
емоційно-стресової гіпнотерапії, на початкових етапах АГТ дійсно 
можуть викликати гіпнотичний стан. Однак у міру досягнення ремісії 
доцільно переходить до активних форм аутотренінгу, метою яких є 
придушення потягу до алкоголю, перемикання прагнень та інтересів, 
мобілізація вольових зусиль, закріплення огиди до алкоголю. 

Позитивний вплив АГТ при алкоголізмі обумовлюється нормаліза-
цією вегетативних порушень, зниженням емоційної напруги, закріп-
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ленням вироблених в процесі терапії умовно-рефлекторних зв’язків. 
Ефективність АГТ обернено пропорційна ступеню залежності від 
спиртного і часто не перешкоджає рецидивам, якщо проводиться без 
спеціальної адаптації. 

Формули самонавіювання у всіх випадках носять яскраво виражений 
характер, але завжди рекомендується індиферентна забарвлення і інтона-
ція, а також навіювання не заперечення алкоголю, а байдужості до нього. 
АГТ при алкоголізмі вимагає повного курсу. Також досить ефективним 
вважається застосування АГТ при лікуванні інших токсикоманій, зловжи-
вань барбітуратами, транквілізаторами, при нікотиноманіях. 

5. Соматичні захворювання. Перш за все найбільш ефективне застосу-
вання АГТ в лікуванні гіпертонії, ішемічної хвороби серця та ін. У етіопа-
тогенезі захворювань серцево-судинної системи визначальне значення має 
нервовий фактор, а саме – перенапруження нервової системи. Дія цього 
чинника можна нейтралізувати шляхом АГТ. При психотерапії слід виді-
лити психоневрологічний синдром, супутні захворювання, визначити 
методи, використання яких буде найбільш успішним. 

7. Застосування АГТ в хірургії. Важливість обліку передопераційного 
стану хворого, необхідність виявлення і корекції невротичних реакцій, 
особливо тривоги і страху, а також депресивних тенденцій для виключен-
ня пост операційних психічних розладів відома. Нервово-емоційні пору-
шення можуть істотно погіршувати прогноз і підвищувати післяоперацій-
ну летальність. Застосуванням методів АГТ можна уникнути перерахо-
ванням негативних ефектів в лікуванні хірургічних хвороб. 

Простота і доступність прийомів АГТ, їх ефективність, дозволяють 
рекомендувати метод до використання в хірургії. 

Застосування у здорових людей. 
1. Зниження почуття тривоги, хвилювання, емоційної напружено-

сті. Існуючі незалежно від нас емоції, відображають наше ставлення 
до навколишнього, дозволяє оцінювати те, що відбувається з точки 
зору значущості для організму. Тісно взаємозв’язані з орієнтовною 
реакцією і біологічно доцільні, тому що мобілізують організм до умов 
діяльності в нових умовах. 

Релаксація усуває страх і може бути рекомендована для усунення 
емоційної напруженості, почуття тривоги, психогенного занепокоєн-
ня,хвилювання під час публічного виступу, у спорті, при операції. 

2. Регулювання сну. АГТ дозволяє засинати і прокидатися в заданий 
час. Для викликання сну проводиться перша вправа без виведення зі 
стану спокою. Релаксація переходить в сон. Для пробудження застосо-
вують самонавіювання. 

3. Краткосрочний відпочинок. Для швидкого відновлення сил ре-
комендовано занурення в релаксацію на 5–15 хвилин з самонавіюван-
ням неспання. 
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4. Активізація сил організму. За допомогою АГТ можливе усунення 
сонливості, виклик почуття бадьорості, підготовка до дії. Для цих ці-
лей можливе самонавіювання ефектів: гніву, люті, викликання відпо-
відних образних уявлень і супутнім їм соматичних проявів. Напри-
клад, викликання образів, пов’язаних у даної особистості з активною 
діяльністю; для лікування гіпотонії-навіювання відчуттів від адреналі-
ну (по механізму зворотного зв’язку адреналіноподібна система акти-
візує ефект). Можливо пряме самонавіювання почуття бадьорості піс-
ля закінчення сеансу АГТ. 

5. Зміцнення волі, корекція поведінки, характерологічних особливо-
стей і мобілізація особистісних ресурсів. Для зміцнення вольової ак-
тивності застосовують метод самонавіювання в стані релаксації. Фор-
мули індивідуальні, але короткі і в ствердній фермі. Наприклад, «На-
міри тверді», «намічені виконаю». 

Для боротьби зі шкідливими звичками, корекції небажаних харак-
терологічних особливостей застосовуються формули: «Впевнений в 
собі», «Я людям приємний», «Кажу тихим голосом», «Спокійний, 
завжди спокійний». (повторювати слід 5–10 разів у спокої або вдаю-
чись до елементів навіювання). 

Застосування АГТ дозволяє прискорити навчання і підвищити ефе-
ктивність роботи. При цьому вдається підвищити швидкість відповід-
них реакцій, встановити увагу, поліпшити оперування даними, здат-
ність розпізнавати сигнали, а також стабілізує емоційну стійкість в 
екстремальних умовах. 

АГТ сприяє підготовці людини до перебування в екстремальній об-
становці, наприклад, в умовах космічного польоту, знижує емоційну 
напруженість ситуаційно зумовлену, підвищує швидкість адаптації. За 
допомогою АГТ можна також впливати на концентрацію уваги, обсяг 
пам’яті та впливати на біоритми. 

 

Контрольні питання: 
1. Розкрийте зміст форми сугестивного впливу. 
2. Які основні методики відносять до сугестивної психотерапії? 
3. На які види А. Т. Філатов розділив компоненти навіюваності? 
4. Проаналізуйте психотерапевтичний вплив навіювання на фізіологічні 

системи за А. Т. Філатовим. 
5. Наведіть та охарактеризуйте одну з формул психоемоційного розванта-

ження. 
6. Наведіть приклади музичних композицій для проведення методу навіювання 

та самонавіювання. 
7. Проаналізуйте методичні рекомендації щодо звукозапису сеасів релаксації 

та навіювання. 
8. Розкрийте зміст техніки Р. Ассаджолі. 
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9. Охарактеризуйте основні етапи проведення аутогенного заняття. 
10. Проаналізуйте роль аутогенного тренування в клініці. 
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