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• психічному. 

Актуальна проблема навіювання

       Під педагогічним
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напрямків сучасної педагогіки є  спрямованість

естетичний розвиток особистості. У зв’язку

різноманітні засоби, які сприяють оптимізації

та творчого розвитку дитини. 

питань виховання педагогіка враховує досягнення

ть закономірності психічного життя людини

багатопланових  наукових пошуків у цій сфері значне

навіювання. 

) вивчається в декількох аспектах: 

, 

проблема навіювання і для педагогіки. 

педагогічним  навіюванням ми розуміємо такий

сприймається учнями підсвідомо.  

навіювання ґрунтується на такій якості психіки

терапевтичних 

ій у навчально-виховний 
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спрямованість на цілісний 

язку з цим педагогіка 

птимізації навчально-

враховує досягнення суміжних 

життя людини. 

сфері значне місце посягає 

такий словесний вплив 

психіки, як навіюваність 



        Якщо сугестія – це засіб впливу, то сугестивність – ступінь сприйняття 

навіювання. Контрсугестія – засіб протидіяти навіюванню і зараженню 

чужими думками і почуттями.  

       Поняття сугестологія виникло від латинського suggesto – навіювання, та 

logos – навчання.  

Сугестопедія – метод інтенсивного навчання. Розробив його болгарський 

вчений Георгій Лозанов та його послідовники у 50-70 роках XX cт.  

Основна ідея сугестопедії – розкриття різноманітних резервних 

можливостей особистості.  

Сугестопедагогіка – це психотерапевтичний напрямок у педагогіці, який 

цілеспрямовано з навчально – виховною метою використовує засоби 

навіювання.  

Вона складається з гіпнопедії, релаксопедії та сугестопедії.  

Сугестопедія  використовує потайні резерви людини, дає можливість значно 

оптимізувати навчальний процес, зробити його більш ефективним. При 

цьому маються на увазі не тільки можливості інтелекту, але й емоційна сфера 

людини.  

Навіюваність – нормальна властивість вищої нервової діяльності людини, в 

різному ступені присутня кожному з нас. Сугестивність залежить від віку, 

полу, інтелекту, стану здоров’я та інших факторів.  

Особливо значуща роль навіювання в системі виховання підростаючого 

покоління, тому що діти, в силу своїх вікових особливостей, надзвичайно 

навіювані.  

           Найбільша ступінь навіюваності спостерігається у дітей 8-10 років, 

потім починає зростати критичність сприйняття і рівень навіюваності 

знижується. 



           Навіювану дію на учня справляє зовнішній вигляд учителя, його 

емоційність, інтонація, міміка, жестикуляція, своєрідність класного 

колективу та ін. 

Відношення школяра до вивчення матеріалу обумовлено не тільки змістом 

пояснень вчителя, але й тим, хто здійснює це пояснення ( ступень авторитету 

педагога). 

Значну роль у виборі засобів навіюваного впливу грає розрахунок 

індивідуальних особливостей учня.  

Засоби сугестії поділяються на:  

• текстові ( зміст та форма тексту, графіка, шрифт); 

• мовні, які в свою чергу бувають:                                                                                  

а) вербальні (фрази, слова, наголоси, інтонації),                                            

б) паралінгвістичні   (висота, тон, тембр голосу),                                               

в) невербальні  (міміка, жести, проксеміка, особливості поведінки 

учнів). 

Американський етнопсихолог Є. Холл пропонував наступну класифікацію 

дистанції спілкування: 

o Інтимна дистанція (до 45 см) – дистанція спілкування найближчих  

людей, при яких включені усі сенсорні канали. 

o Персональна, особиста дистанція (46 – 120 см) – нормальна дистанція 

при щоденному спілкуванні. Зона неформальних, дружніх і офіційних 

контактів. 

o Соціальна дистанція (121 – 350 см.) – зона спілкування між чужими 

людьми;  спілкування на офіційних заходах  у випадках спілкування 

між людьми різних соціальних статутів. 

o Публічна дистанція (більш3,6 м) – це зона контакту з  аудиторією і 

великими групами людей. 



У школі сугестія використовується в ігрових формах і уявляє собою  добру 

акторську гру педагога.  У даному випадку мова ведеться  про сугестію, як 

засіб мистецтва. Мистецтво має сугестивну силу. 

Методи сугестивних технологій ( за Л.М. Масол): 

� Метод експресивних впливів ( здійснювані мовні засоби сугестії); 

� Створення емоціогенних ситуацій (невербальні засоби навіювання); 

� Арт-терапія ( колір – найбільш позитивна форма проявлення настрою). 

Я використовую метод О.Лутошкіна «Емоційна кольоровість», в котрій 

кожен колір несе в собі окремий емоційний заряд. Це такі вправи: «Намалюй 

свій настрій», «В якому кольорі звучить музика» та ін. 

Для використання сугестопедії на практиці педагог повинен мати окремі 

навички:  

� збір та аналіз фактів, які характеризують істині мотиви поведінки 

вихованців; 

� створення позитивної установки сугестора по відношенню до 

вихованця;  

� установлення довірливих відносин з сугерендом; 

� визначення мети навіюваних дій, перспектив розвитку особистості; 

� визначення рівня навіюваності вихованця; 

� аналіз соціального середовища, в якому здійснюються дії та результати 

його впливу на вихованця;  

� прогнозування можливої контрсугестії; 

� вибір навіюваної дії, адекватної особистості вихованця і мети 

виховання; 

� контроль за динамікою розвитку особистості вихованця. 

Тобто: «сугестопедагогіка допомагає розкрити в кожній дитині душу митця, 

дає їй можливість розквітнути». 



Ще в 60-70 рр. з’явилося багато паростків цієї психолого-педагогічної 

системи: «Школа радості» В.Сухомлинського, «Система Шаталова» у 

Донецьку, досвід роботи Амонашвілї з молодшими школярами. Зараз над 

цим цілеспрямовано працюють академік С. Пальчевський,  кандидат пед. 

наук  Л.М. Масол.  

             Що стосується естетотерапії, то її ефект позитивної дії на людей 

відомий здавна. Ще в давні часи  музика зцілювала, допомагала позбавитися 

страшних хвороб. Давньогрецький філософ, математик Піфагор асоціював 

ліру з людиною: корпус - тіло, струни – душа, музикант – дух. 

 Естетотерапія є супутником сугестопедії. 

� Передбачає позитивний вплив творів різних видів мистецтва на 

органи дихання, слуху, на голос та пластику, координацію рухів 

учнів з метою розвитку здорової особистості.  

� Здоров’я – це одна із важливих умов підвищення якості освіти у 

школі. Від здоров’я людини, вміння керувати своїми емоціями 

залежить успішність в усіх сферах життєдіяльності. 

� Методи естетотерапії, як показала практика, ефективні, економічні, 

лояльні до учнів на відміну з іншими (напр. медичними) методами 

корекції. 

Види естетотерапії: 

 музикотерапія (лікування класичною музикою); 

 вокалотерапія ( лікування голосом та співом); 

 фольклорна арт-терапія (лікування національним костюмом – 

кольорова гама, орнаменти тощо); 

 евритмія (танець – імпровізація під музику); 

 імаготерапія (проживання образу за Вольпертом І.Є.); 

 театротерапія (казкотерапія);  

 усмішкотерапія (лікування усмішкою, сміхом)  



Лікування хвороб музикою: 

� від неврозів та роздратування – П.Чайковський, Є.Гріг; 

� від втоми – «Пори року» П.Чайковського, «Ранок» Е. Гріга; 

� життєвий тонус підвищує – А.Вівальді «Пори року», Л.Бетховен  

«Егмонт»; 

� підвищує інтелект – музика В.Моцарта тощо. 

Це цікаво знати. 

• Звуки дзвонів, що містять резонансне ультразвукове випромінювання, 

за лічені секунди вбивають тифозні палички, збудників жовтяниці і 

віруси грипу.  

• При захворюванні на цукровий діабет велику роль відіграють звуки 

природних шумів: прибій, спів птахів, рокіт океанських хвиль, шум 

дощу. 

Але нажаль музика може перетворитися з друга на ворога. Після 

прослуховування рок – композиції у людини порушується функціональна 

рівновага півкуль  головного мозку.  Виділяються стрес-гормони, що 

стирають в мозку частину інформації. Рок-музика, впливаючи ультра - та 

інфра - звуками, які ми не чуємо, але чують усі наші органи, здібна 

зруйнувати мозок ( за принципом 25 кадру). 

Залежність  психіко - емоційного стану від музики різних стилів. 

� Класика - відчуття безтурботності, спокою і безпеки. 

� Техно – занурення в деякий стан трансу. 

� Поп-музика – відмінний настрій, бажання потанцювати.  

� Метал – емоційний вибух, зароджується агресія. 

� Швидкий реп – енергійний настрій, бажання займатися спортом. 

� Повільний реп – заспокоює, налаштовує на сприятливий лад. 

 



Лікувальна абетка. 

Звук А – лікує серце. 

Звук В – лікує нервову систему та мозок. 

Звук Є – звільнює від негативної енергії. 

Звук З лікує захворювання гортані… 

Звук І лікує захворювання очей та вух, при нежиті та нирковій недостатності. 

Звук М унікальний – він впливає  на весь організм в цілому. 

Звук О – «рятівник легенів», лікує кашель, бронхіт, трахеї. 

Звук С корисний для серця, сосудів.  

Звук У лікує горло, голосові м’язи, всі внутрішні органи.  

Звук Х гармонізує увесь організм, відновлює нервову систему. Допомагає 

при стресах та депресіях. 

Звук Ч лікує безсоння та неврози. 

Естетотеранпевтичні вправи: 

� Кольорова композиція. Завдання: після прослуховування музики 

виразити настрій у вигляді безпредметної композиції з кольорових 

ліній та плям. 

� Слухаю себе. Під час сприйняття музики закритими очима 

«прислухатися» до особистих почуттів, емоцій, потім спробувати 

уявити цей стан і передати його у вигляді образу – словесного та 

пантомімічного, візуального. 

� «Оживи картину». Завдання: уявити себе героєм картини, передати 

жестами та рухами характер спілкування з персонажами, добрати 

відповідні вокальні інтонації. 



� «Мімічний образ» - прочитати настрій героя на картині; відобразити 

його на особистому обличчі створити піктограму свого настрою.  

� Пантоміма – імпровізація. Створити пластичний руховий образ 

персонажу пісні, програмної музичної п’єси, картини, скульптури. 

� «Дерево-фантазія». Завдання: передати настрій контрастних муз. 

творів за допомогою застиглих поз-образів: «Плакуча верба», «Веселий 

клен», «Струнка тополя», «Лагідна берізка» тощо.  

Результати музично - оздоровчої роботи за допомогою сугестопедії та 

естетотерапії: 

� Краще засвоєння нового матеріалу. 

� Розкриття творчих здібностей дітей. 

� Стабільність емоційного стану людини. 

� Залучення кожної дитини до певного виду діяльності на уроці. 

� Зниження рівня захворювання. 

� Орієнтація на здоровий засіб життя. 

� Стабільність фізичної та розумової працездатності. 

« Щастя – є продукт здоров’я і тому кожна людина повинна старатися щоб 

емоційні розлади були не більш як виключними явищами» (С.Семюел) .                                                                                   

Тому я намагаюся  як можна більше приділяти уваги емоційному стану 

дитини на уроці. За допомогою будь-яких засобів робити дітей здоровішими, 

і як наслідок -  щасливішими.                                                                                                 
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