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Постановка проблеми. Розвиток педагогічної та психологічної наук, 

актуальність питань запровадження стандартів якості професійної підготовки 

(перепідготовки) різних категорій фахівців, підготовка до переходу до 

Болонської системи навчання та звернення до питань гуманізації системи 

навчання в цілому зумовили необхідність вивчення окремих порівняно нових 

напрямків психології та – на основі результатів аналізу теоретичних і 

методологічних засад цих напрямків – використання нових технологій та 

методів навчання як у практичній роботі психологічної служби системи 

післядипломної освіти, так і в навчальних програмах на етапі професійної 

підготовки (перепідготовки) різних категорій фахівців. На наш погляд, це 

сприяє систематизації та вдосконаленню професійної підготовки фахівців, 

забезпечить комплексність підходу до процесу навчання, а також в цілому 

сприятиме активізації інноваційних процесів у вітчизняній системі вищої 

освіти, що, у свою чергу, підвищить увагу до якості навчання та відповідності  

учбового процесу завданням соціальної сфери та ринкової економіки. 

Вважається, що одними з інноваційних методів, які ефективно 

застосовуються практичними психологами Америки та Європи для розвитку і 

гармонізації особистості в цілому, а також значно спрощують процес 

професійного становлення та розвитку фахівців, є методи тілесно-орієнтованої 

терапії, що останнім часом набувають поширення у вітчизняній практичній 

психології та використовуються у пілотних проектах в різних галузях освіти й 

комерційних організаціях. Як показує практика, ці методи є достатньо 

ефективними у роботі з широким колом осіб, у т.ч. з дітьми і підлітками, 



дорослими (зокрема, з людьми, які мають особливі потреби), а також з 

відповідними групами фахівців.  

Внаслідок постійного підвищення вимог до особистих якостей і 

компетенцій працівників сучасний процес професійної підготовки та 

перепідготовки фахівців неможливо уявити собі без застосовування 

інноваційних методів навчання, тим більше, що впровадження багатьох 

інновацій, у тому числі таких, що може запропонувати тілесно-орієнтована 

терапія, не потребуватиме істотних ресурсних витрат або радикального 

перегляду навчальних планів.  

Детальне дослідження теоретико-методологічних засад і методів тілесно-

орієнтованої терапії, яке спирається на історичний аналіз передумов 

виникнення і процесу розвитку цього напрямку, а також деякі практичні 

випробування цих методів можуть відіграти  важливу роль у систематизації та 

вдосконаленні навчального процесу, підвищенні його якості та переорієнтації 

процесу підготовки (перепідготовки) фахівців відповідно до сучасних вимог 

соціальної та економічної сфери, які потребують від фахівця не тільки 

широкого кола знань та навичок, але і вмінь творчо пристосовуватися до 

робочих ситуацій, що постійно змінюються, вміння регулювати свій емоційний 

настрій та адекватно справлятися зі щоденною професійною напругою. Усі ці 

вищезгадані завдання дуже ефективно вирішуються за допомогою 

психотерапевтичних методів роботи, притаманних тілесно-орієнтованій терапії.  

Аналіз останніх публікацій. На становлення теорії та розвиток 

концептуальних понять тілесно-орієнтованої терапії, таких як "м'язовий панцер 

характеру", вітальність (наявність енергії), невербальні тілесні вирази, мали 

найбільший вплив праці Ф.Александера, М.Фельденкрайза, Д.Боаделли, 

І.Рольф, А.Янова, В.Ю.Баскакова, Т.Ханни, А.Лоуена, В.Райха, В.М.Нікітіна та 

ін. Наукові дослідження рухів у процесі їх відновлення П.Я.Гальперіна, 

Т.О.Гіневської, В.С.Мерліна продемонстрували, що психофізичний контекст 

стає визначальним для фізіологічної природи руху. 

Дослідження специфіки прояву емоційності як фактора, що здійснює 



якісний вплив на організацію навчально-виховного процесу й успішність 

професійної діяльності в цілому, знаходимо у Л.І.Божович, М.Г.Демидової, 

Л.А.Гапоненко, Н.Ф.Каськової, А.В.Петровського, О.П.Саннікової, 

П.М.Якобсона.  

На необхідність запровадження інноваційних підходів щодо 

професійного становлення і розвитку особистості фахівця неодноразово 

вказували такі вчені як Л.М.Карамушка, О.Г.Молл, Н.І.Пов’якель, В.М.Шепель 

та ін. 

На питання переорієнтації професійної психолого-педагогічної 

підготовки з традиційного, орієнтованого на накопичення знань, на більш 

інноваційний, спрямований на створення умов для самоорганізації фахівця, 

звертали увагу у своїх публікаціях Н.В.Кузімина, Н.Ф.Тализіна, О.О.Бодальов, 

А.О.Деркач, Л.ІАнциферова, Т.В.Семенюк, А.М.Москаленко. 

Не вирішена частина проблеми. Розглядаючи сучасні дослідження 

інноваційних напрямків та методів психології, варто зазначити, що тілесно-

орієнтованій терапії приділено недостатньо уваги, не зважаючи на те, що 

тілесно-орієнтована терапія вже протягом тривалого часу є досить поширеною 

у світовій практиці. Відзначимо, що вітчизняні інновації, у т.ч. у педагогічній 

діяльності, зачіпають більшою мірою суто навчальний процес, а меншою – 

становлення професіонала як особистості та формування його суб’єктивних 

характеристик, таких як образ «Я», самооцінка, саморегуляція та інші 

феномени особистості, до яких звертається тілесно-орієнтована терапія. 

Серед причин такого становища – недостатність інформації про 

теоретико-методологічні засади та методи тілесно-орієнтованої терапії, 

особливості пропонованих технік та специфіку їх використання, недостатність 

добре підготовлених фахівців, які могли б використовувати ці методи у 

практичній роботі.   

Метою статті є обґрунтування необхідності більш широкого 

застосування в освітній діяльності методів тілесно-орієнтованої терапії на 

різних етапах навчання фахівців, не залежно від галузі та конкретного 



напрямку професійної підготовки (перепідготовки).    

Основні завдання статті:  

1) подати короткий огляд процесу формування теоретико-методологічних 

засад тілесно-орієнтованої терапії;  

2) визначити мету, сутність, зміст основних практичних методів, які 

використовуються у тілесно-орієнтованій терапії; 

3) з’ясувати інноваційність та доцільність використання у процесі 

підготовки (перепідготовки) фахівців деяких методів тілесно-орієнтованої 

терапії. 

Основна частина.  

Історичні тенденції розвитку філософії, фізики, релігії, а надалі й вплив 

психоаналітичної теорії, представники якої не звертали спеціальної уваги на 

невербальні прояви клієнта і вважали неприпустимим будь-який тілесний 

контакт з клієнтом, призвели до того, що до недавнього часу зберігалася  

дихотомічна парадигма розвитку особистості та як наслідок – досить  однобоке 

уявлення про підготовку (перепідготовку) спеціаліста, представником хоч якої 

професії він би не був (спортсмен, вчитель, менеджер). Зазвичай основна увага 

у навчанні фахівця приділялася розвитку певного набору якостей, які 

безпосередньо використовуються у професійній діяльності без врахування 

їхнього зв’язку з суб’єктивним, синергетичним та особистісним розвитком 

людини. 

Основи дихотомічної парадигми розвитку особистості були закладені ще 

в античну епоху в філософії Платона. Духовний та тілесний початок у той час 

ще не протиставляються один одному, вони існують у нерозривній єдності, 

причому духовне має істотну перевагу над тілесно-речовим буттям [1]. За часів 

середньовічної інтерпретації християнської моралі людське буття було суворо 

розподілене  на духовне – світле, божественне і плотське – темне, безбожне. За 

тогочасними уявленнями, тілесність повинна бути пригнічена, вигнана із 

самосвідомості людини.  

Як зазначає М.М.Бахтін про епоху Відродження, «матеріально-тілесний 



початок сприймається тут як універсальне й загальнонародне і 

протиставляється будь-якому відриву від матеріально-тілесних коренів світу, 

всякому відокремленню й замиканню у собі, претензіям на відчужену і 

незалежну від землі і тіла значущість» [2]. Однак остаточно розділила духовне 

(психічне) і тілесне людини епоха Просвітництва, що заклала основи сучасного 

світогляду. Все живе, у тому числі й людське тіло, стало сприйматися як 

механічна система, яку можна описати, а її частини замінити у разі 

необхідності. Так, відомою є формула Лейбніца – психофізичний паралелізм, 

тобто певна гармонія, яка передбачає паралельне існування духовного і 

тілесного [1].  

Таким чином, науковий прагматизм, з одного боку, а християнство, з 

іншого, встановили принцип роз’єднання психічних і фізичних проявів людини, 

який панував аж до дев’ятнадцятого століття, що знаменував розвиток 

фізіології, а відкриття, які пішли одне за одним, показали, що психічні явища 

підкоряються фізичним законам і впливають на фізіологічні процеси. Як 

зазначає І.М.Сеченов: «Психічна діяльність, як будь-яке земне явище, 

відбувається в часі і просторі». Е.Пфлюгер вважав, що відчуття («сенсорна 

функція») – сутність психологічна, а не фізіологічна; її функція розрізняти 

умови, в яких перебуває організм, і здійснювати відповідну їм регуляцію [3]. 

Вивченню взаємозв'язків і взаємного впливу психічного і фізичного 

сприяли також дослідження гіпнозу і поява теорії Ч.Дарвіна, завдяки якій 

почались дослідження психічних процесів у тварин та їхнього впливу на 

поведінку. Проте З.Фрейд, який свого часу навчався у французького 

невропатолога Ж.-М.Шарко і професора психології П.Жане, вивчаючи 

взаємозв’язок м’язових напружень та інших фізіологічних проявів із почуттями 

і поведінкою особистості, у своїй теорії психоаналізу практично знехтував 

роллю тілесності. 

Проте учні З.Фрейда не були такими категоричним. Так, Вільгельм Райх,  

першим увів постулат єдності душі та тіла. Він по праву вважається 

засновником тілесно-орієнтованої терапії, бо він вперше звернув увагу на те, як 



клієнти рухаються, які фізичні засоби вираження вони обирають. Він вважав, 

що на відміну від вербального засобу донесення інформації, який може бути 

недостатньо правдивим або ж недостатньо інформативним, тілесний засіб 

вираження ніколи не вводить в оману, бо це неможливо контролювати. Вчений 

постійно підкреслював єдність тіла та розуму і вважав, що кожний клієнт – це 

єдина система, проблеми якої можливо вирішити тільки якщо розглядати її як 

цілісний організм в усьому комплексі психоемоційних та фізичних проявів.  

Необхідно визначити, що деякі інші учні З.Фрейда також звернули увагу 

на тілесні прояви своїх пацієнтів, таким чином визначивши підстави для 

розвитку тілесно-орієнтованої терапії. Так, лікар та директор психологічної 

лікарні Г.Гроддек вважав будь-яку хворобу формою комунікації і в своїй 

практиці лікування захворювань намагався використати принципи 

психоаналізу. Австрійський лікар і психолог А.Адлер вважав, що організм 

людини прагне компенсувати органічні та соціальні поразки, як у 

психологічній, так і в біологічній сферах. Ще один учень З. Фрейда, К. Юнг 

прямо не фокусувався на тілесних проявах своїх пацієнтів, проте 

використовував різноманітні види мистецтва для полегшення вираження 

несвідомого матеріалу [3].  

Таким чином, Г. Гроддек, А.Адлер і К. Юнг заклали основу для розвитку 

тілесно-орієнтованої терапії, відштовхнувшись від якої В.Райх створив свою 

концепцію в цілому, та її невід’ємну частину – поняття «м’язового панциру» – 

специфічного патерну м’язових напруг у тілі людини, в яких «законсервовані» 

її психологічні проблеми. Інший учень З.Фрейда Олександр Лоуен, якого також 

можна вважати засновником тілесно-орієнтованої терапії, спираючись на 

психоаналіз, зокрема на життєву значущість сексуальності для психічного та 

фізичного здоров’я людини, вибудував свою концепцію психофізичної єдності 

особистості (яка, на нашу думку, доповнює концепцію В.Райха), що 

ґрунтується на вільному русі енергій у тілі здорової людини. Відповідно 

м’язова напруга є наслідком емоційних проблем (відсутність контакту зі своїми 

потребами, пригнічення негативних емоцій, нездатність до самостійності, 



саморегуляції тощо). 

Таким чином, руйнування м’язового панциру або ж його «розпускання», 

як висловлюються практичні психологи, що застосовують методи тілесно-

орієнтованої терапії, позбавлення тіла людини м’язової напруги створює 

можливості для досягнення повноцінного функціонування особистості, і це, у 

свою чергу, корегує її психологічні властивості та поведінкові стратегії. 

У Великому психологічному словнику подається наступне визначення 

тілесно-орієнтованої терапії – це напрямок психотерапії, в якому психологічні 

проблеми пацієнтів розглядаються у взаємному зв’язку з особливостями 

функціонування їхнього тіла [4]. Ключовою особливістю цього напрямку 

психотерапії, як вже було зазначено, є відсутність протиставлення тіла та 

розуму, приділення особливої уваги глибинним тілесним відчуттям та 

дослідженню того, які потреби та відчуття «закодовані» у тілесному стані 

особистості, а також використання руху для аналізу його сутності, розвитку 

його виразності, довільності та спонтанності. Ці положення знаходять 

підтвердження і в радянській психології, наприклад, згідно з 

С.П.Рубінштейном, є два положення, які вказують на єдність та неділимість 

руху й психічного життя людини: рух є результатом складного пізнавального 

синтезу та сенсомоторної єдності [5]. 

Метою та основними завданнями тілесно-орієнтованої терапії є пошук 

найпростіших способів вирішення внутрішніх конфліктів, об’єктивізації 

«образу Я» для усвідомлення автоматичних рухових патернів, розвитку 

креативних та когнітивних здібностей особистості, підвищення рівня 

адаптивності тощо [6].  

У своїх роботах В.Ю.Баскаков виділяє основні факторі, які є причинами 

звернення фахівців до методів і підходів тілесно-орієнтованої терапії: 

1) тілесний досвід є необхідною складовою людського існування, умова 

його повноти і цілісності; 

2) фізичне здоров'я людини є загальним енергетичним фоном та 

передумовою успішного вирішення особистісних проблем; 



3) тіло сприймається своєрідною «матеріалізацією» (втіленням) 

структури особистості та психологічних проблем; 

4) тіло є каналом і способом «аргументації» і впливу на особистість; 

5) тіло є джерелом самопізнання і самовиховання  [7]. 

Тілесний досвід необхідний для розвитку саморефлексії суб’єкта, для 

формування комунікативних навичок, для розширення спектру чуттєвого 

сприйняття дійсності, розширення творчих та адаптивних можливостей 

людини. Крім того, розвиток безпосередньо-чуттєвого досвіду, яким виступає 

тілесний досвід, є одним з найважливіших факторів особистісного розвитку та 

формування суб'єктивного ставлення до своїх можливостей і тих завдань, які 

ставить оточення людини; також це дозволяє розширити можливості зорового, 

слухового, тактильного, вестибулярного, кінестетичного сприйняття і більш 

упевнено орієнтуватися в найрізноманітніших умовах [8].  

Вважається, що будь-яка обмеженість або неадекватність тілесної 

рухливості і природного дихання пов'язані з емоційними порушеннями 

особистості. Методи тілесно-орієнтованої терапії спрощують доступ до 

несвідомої інформації про індивіда, яку складно вивести на свідомий рівень за 

допомогою класичних психологічних методів або вербального діалогу, і зміст 

якої часто є причиною відсутності особистісного та професійного 

самовизначення й успішного становлення. Корекція рухової основи 

поведінкового патерну, як відмічає М.Фельденкрайз, позбавляє його 

фундаменту, внаслідок чого здійснення змін у мисленні та чутливості стає 

більш можливим і простим [9].  

У фокусі уваги фахівців, що використовують методи тілесно-орієнтованої 

терапії, перебувають серед інших такі фактори впливу на поведінку та власне 

на самопочуття людини як ступінь усвідомлення індивідом свого тіла і своїх 

невербальних виразів, вітальність, «м'язовий панцер характеру», особливості 

дихання (Ф.Александер, М.Фельденкрайз, Д.Боаделла, І.Рольф, А.Янов, 

В.Ю.Баскаков, Т.Ханна, А.Лоуен, В.Райх та ін.) [8]. 

Методи тілесно-орієнтованої терапії, надаючи доступ до несвідомої 



інформації, зміст якої часто є причиною відсутності особистісного та 

професійного самовизначення і становлення, корегують рухову сферу 

особистості, яка пов’язана з особистісними установками людини. Це є дуже 

доречним на етапі навчання майбутніх фахівців, тому що у цей період триває 

становлення особистості, формуються ціннісні орієнтації та моральні 

переконання, на основі яких вони починають свідомо скеровувати свою 

поведінку. Крім того, особистість у цей період найкраще сприймає зусилля 

щодо розвитку особистісних навичок, зокрема й професійної саморегуляції.  

Як припускає В.М.Нікітін, у загальноосвітніх моделях формування 

особистості відношення до її тілесного досвіду розглядається з позиції двох 

дидактичних стратегій. Згідно з першою, вважається, що особистість набуває 

достатній та повноцінний тілесний досвід, коли вона вдається до фізичних дій, 

які входять до прийомів спортивної або трудової професійної діяльності. Друга 

стверджує, що обмеження спонтанної, довільної рухливості тіла забезпечує 

можливість та умови для формування вищих психічних функцій, включаючи й 

ті з них, які пов’язані з інтелектуальною та емоційно-чуттєвою сферами [8].  

Зазначене вище доводить, що вказані стратегії слід визнати достатньо 

обмеженими. Особливо з точки зору гуманістичного підходу до становлення та 

розвитку професіонала (Б.Ф.Ломов, А.О.Деркач, Є.О.Климов та ін.), згідно з 

яким фахівець є активним суб'єктом праці. У процесі його підготовки 

(перепідготовки) увага приділяється становленню не тільки як професіонала, 

але й як зрілої особистості, коли отримують розвиток його індивідуальні якості, 

стратегії досягнення професійних цілей і виконання завдань, враховуючи 

суб’єктивні умови мобілізації та мотивації вищих досягнень у професійній 

діяльності.  

Тому подальше ігнорування значущості тілесного досвіду є 

непродуктивним як стосовно окремої особистості, так і з огляду на загально 

професійні інтереси. У своїх роботах М.Фельденкрайз продемонстрував 

взаємозв’язок між образом тілесного «Я» і самооцінкою особистості та вказав 

на той факт, що поведінка людини може відображати механізми компенсації 



уявної тілесної обмеженості. На нашу думку, не зрозуміло, яким чином 

негармонійно розвинуті особистості можуть стати добрими фахівцями та 

ефективно працювати в різноманітних сферах економіки, у галузі освіті, або ж 

надавати кваліфіковану психологічну допомогу. 

Висновки та перспективи. Тілесно-орієнтована терапія має власні 

специфічні теоретико-методологічні засади, які були сформовані протягом 

певного історичного періоду розвитку і трансформації наукових уявлень про 

психологію людини, про зв'язок її психічних і тілесних проявів, їхню взаємну 

обумовленість та взаємний вплив. Цей напрямок психології відрізняє 

концептуальна глибинна єдність психічного та тілесного (функціонального, 

рухового, фізіологічного тощо) процесів. Головна увага у тілесно-орієнтованій 

терапії приділяється тілесним проявам, робота проводиться безпосередньо з 

тілом, через яке здійснюється як діагностика, так і корекція поведінкових 

установ людини. 

Необхідно відзначити, що методи тілесно-орієнтованої терапії 

відповідають основним принципам гуманістичного напрямку: індивідуальні 

особливості людини є головним предметом дослідження та уваги. Істотною 

перевагою тілесно-орієнтованої терапії перед іншими психологічними 

напрямками є відсутність активного використання психологічного захисту, як 

це часто трапляється під час, скажімо, вербальної роботи. Крім того, зазначимо, 

що використання вищевказаних методів не конкурує з іншими методами 

психологічної практики, та, що досить важливо, не вимагає спеціальних 

суттєвих організаційних чи ресурсних витрат. 

Отже, на нашу думку, інноваційність та доцільність використання 

методів тілесно-орієнтованої терапії у процесі підготовки (перепідготовки) 

фахівців різного рівня та напрямків обумовлене подальшою гуманізацією 

системи освіти, сприятиме приділенню належної уваги повноцінному 

психофізичному розвитку особистості фахівця та підвищить якість і 

результативність фахової освіти.  
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