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Анотація. Розглянуто методологічні та теоретичні проблеми дослідження 

свідомості у психології, специфіка змін, що відбуваються з психікою людини 

під впливом цифрових технологій. Метою роботи став аналіз феноменології 

станів свідомості в контексті цифрового футурошоку та створення на його 

підставі сучасної топологічної моделі свідомості. Проаналізовано дискретні, 

континуальні та дискретно-континуальні моделі альтернативних станів 

свідомості, що було описано в різних підходах. Ґрунтуючись на методологічних 

ідеях М. Мамардашвілі розроблено топологічну модель, яка будується на 

дихотомічних підставах і включає до себе декілька кластерів свідомості. В 

найнижчий входять патологічні стани свідомості, пов’язані з порушенням 

функціонування однієї з властивостей або свідомості в цілому. Середній 

кластер включає до себе звичайні стани свідомості, які обумовлені в певній мірі 

генетикою, імпринтами, навчанням, а також історичним і етно-культурним 

контекстом і успадкованими звичками (сценаріями) сприйняття. В рамках 

цього кластеру існують трансові стани свідомості, які  можуть викликатися як 

довільно, так і спонтанно, при «застряванні» уваги на об’єктах інтроспекції або 

якостях сприйняття зовнішніх предметів. Найвищій кластер складають пікові 

або потокові стани свідомості, в яких відкриваються недоступні в звичайних 

станах ресурси: екстремальні звуження або розширення, емпатичний резонанс, 

інтелектуальний інсайт, містичний екстаз, творче натхнення тощо. Між цими 
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великими кластерами існують перехідні стани - потенційні стани свідомості – 

які пов'язані з методами та засобами їх досягнення і які можна також об'єднати 

у дві великі групи: змінені стани свідомості та особливі стани свідомості. 

Зроблено висновки, що цифрова експансія та пов'язані з нею феномені 

цифрової залежності та деменції породжують власну специфічну 

феноменологію свідомості. Цифрові технології підміняють традиційні зовнішні 

засоби та агенти зміни свідомості та формують принципово нові. Це 

призводить до екстеріоризації структур свідомості у структури штучного 

інтелекту, що здатні самі навчатися. 

Ключові слова: структура свідомості, альтернативні стани свідомості, 

дискретна модель свідомості, континуальна модель свідомості, дискретно-

континуальна модель свідомості, звичайні стани свідомості, патологічні 
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Abstract. The methodological and theoretical problems for the study of 

consciousness in psychology, the specifics of changes that occur with the human 

psyche under the influence of digital technologies are considered. The purpose of the 

work is to analyze the phenomenology of states of consciousness in the context of the 

digital future shock and to create on its basis a modern topological model of 

consciousness. Discrete, continuum, and discrete-continuum models of alternative 
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states of consciousness have been analyzed and described in different approaches. 

Based on the methodological ideas of M. Mamardashvili, a topological model has 

been developed. It has a dichotomous basis and several clusters of consciousness. 

The lowest cluster includes pathological states of consciousness associated with 

impaired functioning of a property or consciousness as a whole. The middle cluster 

comprehends the ordinary states of consciousness, which are conditioned to some 

extent by genetics, imprints, learning, as well as historical and ethno-cultural contexts 

and inherited habits (scenarios) of perception. Within this cluster, there are trance 

states of consciousness that can be triggered either arbitrarily or spontaneously, with 

“stuck” attention to objects of introspection or qualities in perception of external 

objects. The highest cluster consists of peak or stream states of consciousness, which 

open up inaccessible resources in the ordinary states: extreme constriction or 

expansion, empathetic resonance, intellectual insight, mystical ecstasy, creative 

inspiration and more. There are transitional states between these large clusters – 

potential states of consciousness – which are related to the methods and means of 

their attainment and which can also be grouped into two large categories: altered 

states of consciousness and special states of consciousness. It has been concluded that 

digital expansion and related phenomena of digital addiction and dementia give rise 

to their own specific phenomenology of consciousness. Digital technologies replace 

traditional external means and agents of consciousness change and form 

fundamentally new ones. This leads to the exteriorization of the structures in 

consciousness to the structures of artificial intelligence capable for learning. 

Keywords: structure of consciousness, alternative states of consciousness, 

discrete model of consciousness, continual model of consciousness, discrete-

continual model of consciousness, ordinary states of consciousness, pathological 

states of consciousness, trancelike states of consciousness, potential states of 

consciousness, peculiar states of consciousness. 

 

Теоретичне обґрунтування проблеми. В 1965 р. американський 

соціолог-футуролог Е. Тофлер в журнальній статі використав термін 



футурошок (страх майбутнього, від англ. Future Shock), яким запропонував 

називати сукупність захисних психологічних реакцій людини або суспільства 

на стрімкі і радикальні зміни, викликані прискоренням темпів технологічного і 

соціального прогресу. З його точки зору у сучасному євроатлантичному 

суспільстві це пов'язано з переходом до нової хвилі технологічної революції 

(надіндустріальної), тобто на зміну першій хвилі (аграрне суспільство) і другий 

(індустріальне суспільство) приходить нова, яка веде до створення 

інформаційного, або постіндустріального суспільства (Тоффлер, 2002). В 

подальшому цю концепцію було розвинуто в різних аспектах у багатьох 

роботах, а в 1999 р. технічний директор Google Р. Курцвейл в книзі «Епоха 

духовних машин» сформулював закон зворотної віддачі, згідно з яким розвиток 

технологій відбувається експоненціально, що, найімовірніше, в період 2030-

2045 рр. призведе до моменту технологічної сингулярності – історичної точці в 

розвитку цивілізації, після якої технічний прогрес стане настільки швидким і 

складним, що виявиться недоступним розумінню, тобто, технології остаточно 

переможуть людину. Одним з наслідків цього стане те, що штучний інтелект 

перевершить людський в мільярди разів. Тому за прогнозом Р. Курцвейла «ми 

зіллємося зі штучним неокортексом в хмарі. Ми станемо розумнішими. Я не 

вважаю, що ШІ нас замінить, – він нас підсилить. І це вже відбувається» 

(Курпатов, 2016).  

Цей процес неминуче трансформує людську психіку. Вже сьогодні можна 

спостерігати досить радикальні зміни в психічному функціонуванні людини 

(специфічні порушення когнітивних процесів, емоційно-смислової сфери 

особистості, механізмів саморегуляції тощо), пов'язані з експоненціальним 

розвитком технологій, які об'єднуються загальним поняттям digital dementia 

(цифрова слабоумство) або псевдодебільність (Стрельникова, 2014). 

Дослідники, що займаються вивченням впливу цифрового світу на людську 

психіку, кажуть про суттєві відмінності між генераціями «цифрових від 

народження» та «цифрових мігрантів» (Смолл, Ворган, 2011) та констатують 

виникнення нового типу людини – Homo confusus (Чернигівська, 2019) або 



Людина розслаблена (Почепцов, 2019). Щоб уявити, як людський мозок просто 

не встигає адаптуватися до темпу і масштабу змін, що відбуваються, досить 

згадати, що історичний шлях від першого примата до людини розумної зайняв 

декілька десятків мільйони років, від першої людини розумної до людини, що 

почала усвідомлено розмовляти  –150 тисяч років, від неї до людини, що пише і 

читає – 30 тисяч років, а від неї до людини, що програмує - трохи більше двох 

тисяч років. Шлях від людини, що програмує до штучного інтелекту складає 

кілька десятиліть. М. Шпитцер дуже влучно підкреслює: «цифрове слабоумство 

– це не просто забудькуватість. Цифрове слабоумство – це коли люди не 

замислюються над тим, що роблять» (Курпатов, 2016). Тобто мова йде про 

еволюційні зміни свідомості і усвідомленості. Ця нова феноменологія вимагає 

систематизації, осмислення і рефлексії з позицій академічного знання про 

свідомість. 

Необхідно відзначити, що незважаючи на давні традиції вивчення 

свідомості, вона дотепер не втратила актуальності як предмет наукового 

дослідження. За словами М. Мамардашвілі, однією з особливостей сучасного 

етапу побудови теорії свідомості є те, що «ще 100–200 років тому свідомість 

було предметом занять виключно гуманітарних дисциплін, і перш за все 

філософії. Сьогодні ситуація інша. Багато природних наук – фізіологія, 

нейропсихологія, психоендокринологія, кібернетика і навіть фізика – також 

займаються вивченням свідомості та знаходять в ній деякі закономірності і 

регулярності» (Мамардашвили, 1992). На думку нобелівського лауреата 

Р. Сперрі в міру того, як змінюється науковий світогляд, змінюється і погляд на 

загадку свідомості. Крім того, «свідомість ... стає полем для активних 

досліджень через величезного інтересу, який люди проявляють до різних 

областей психології в її широкому розумінні» (Фрейджер, Фейдимен, 2004). 

Однак зростаючий інтерес до проблематики свідомості поки не привів до 

аналогічної дослідницької результативності. 

Надзвичайна складність свідомості, як предмета психологічного аналізу, 

обумовлює і те, що, як зазначає Л.В. Куликов в передмові до хрестоматії 



«Психологія свідомості» (Куликов, 2001), тема свідомості невиправдано 

коротко і зі значними прогалинами (а іноді – і суперечностями) представлена в 

більшості підручників з психології. Р. Орнстейн пов’язує такий стан речей ще і 

з домінуванням об’єктивістської методології в психології (Орнстейн, 2011). 

Нагадаємо, що із загальної психології відомо, що свідомість – це «вищий 

рівень психічного відображення і саморегуляції, притаманний тільки людині як 

суспільно-історичної істоті. Емпірично свідомість виступає як сукупність 

чуттєвих і розумових образів, що безперервно змінюються та безпосередньо 

постають перед суб'єктом у його «внутрішньому досвіді» і передбачають його 

практичну діяльність». У структуру свідомості, що виділяють А.В. Петровський 

та М.Г. Ярошевський входять: 1) найважливіші пізнавальні процеси (відчуття, 

сприйняття, пам'ять, мислення і уява); 2) здатність розрізняти суб'єкт і об'єкт 

(самосвідомість і свідомість навколишнього світу); 3) здатність забезпечити 

цілеспрямовану діяльність (вольову, цілеспрямовану, що критично оцінюється); 

4) ставлення до реальної дійсності, її переживання. Свідомість 

характеризується такими властивостями як активність, інтенціональність, 

здатність до рефлексії, мотиваційно-ціннісний характер, а також різними 

рівнями ясності (усвідомленості). Різне походження, вираженість структурних 

елементів і властивостей свідомості, а також їх комбінація дозволяють розуміти 

свідомість не як єдине стан (потік), а як деякий безліч станів (тобто безліч 

потоків, що відбуваються одночасно) (Петровский, Ярошевский, 1990). На це 

ще вказував в кінці ХІХ ст. У. Джемс, який писав про те, що «наша нормальна 

свідомість являє собою лише один певний тип свідомості, тоді як навколо 

нього, відокремлені найтоншої з завіс, лежать потенційні форми свідомості, 

абсолютно від неї відмінні» (Джемс, 2016). Подальші дослідження в області 

трансперсональної психології (А. Маслоу, Дж. Мішлафф, С. Гроф тощо) 

показали, що стан свідомості, який ми ідентифікуємо як єдине (найчастіше його 

позначають як звичайне) подібно, за міткою метафорою А. Уотс, «невеликому 

острову, що оточений величезним океаном непередбачуваної і незвіданої 

свідомості, хвилі якої безперервно б'ють об бар'єрний риф звичного нам 



усвідомлення, поки одного разу зовсім несподівано не пробивають крізь нього і 

не заливають наш острів знанням широкої, переважно недослідженою, але 

надзвичайно реальною сфери свідомості нового світу» (Уоттс, 1997). 

Теоретично та методологічно проблема полягає в тому, що «в даний час в 

європейській психологічної традиції немає загальноприйнятої класифікації 

станів свідомості. Визначення станів свідомості надзвичайно розмиті і не 

дозволяють виділити якісної різниці між ними. Це спостерігається не тільки в 

континуумі «незвичайних» станів звичайної (нормальної) свідомості, але і в 

таких дуальних її складових, якими є здоровий і патологічний стан свідомості». 

Тому метою є аналіз феноменології станів свідомості в контексті 

цифрового футурошоку та створення на його підставі сучасної топологічної 

моделі свідомості. 

Методологічні проблеми дослідження. Коли в шістдесяті роки ХХ ст. в 

європейської та американської психології виникла чергова хвиля інтересу до 

феноменології та топології свідомості, основний фокус уваги дослідників було 

сконцентровано навколо нетипових, альтернативних станів свідомості (АСС), 

які отримали генералізовану назву altered states of consciousness (Ludwig, 1969) 

змінені стани свідомості. Було встановлено, що ці стани виникають при впливі 

на людину, що перебуває в звичайному стані свідомості, різних чинників: 

стресових та/або афектогених ситуацій; сенсорної депривації або тривалої 

ізоляції; інтоксикації (психоактивні речовини, галюцинації на фоні високої 

температури тощо); гіпервентиляції легких або, навпаки, тривалої затримки 

дихання; гострих невротичних і психотичних захворюваннях; когнітивно-

конфліктних ситуацій, які вибивають свідомість суб'єкта зі звичних форм 

категоризації (наприклад, незвичайна поведінка наставника в духовних 

практиках буддизму або суфізму, застосування коанів, безглуздих дій тощо), 

парадоксальних інструкцій, що мають смисл для суб’єкта лише в гіпнозі, 

медитації тощо. Ч. Тарт в 1972 р. визначав змінений стан свідомості як якісну 

перебудову в індивідуальному патерні психічного функціонування (Тарт, 2003). 

Ф.Д. Гудман в 1983 р. визначав цій стан як психічний стан, викликаний тим чи 



іншим фізіологічним, психологічним або фармакологічним агентом, що 

суб'єктивно описується індивідом в термінах внутрішнього досвіду і при 

об'єктивному спостереженні за ним характеризується як відхилення від певної 

норми функціонування психіки (Гордеева, 2012). 

Всі існуючи в сучасній психології моделі свідомості, що описують 

феноменологію АСС, можна умовно поділити на дискретні, континуальні і 

дискретно-континуальні. 

Найбільш відомою дискретною моделлю є модель Ч. Тарта, яку він 

створив на підставі дослідження динаміки зміни свідомості при зануренні 

індивіда в гіпнотичний сон. Ґрунтуючись на уявленні про свідомість як про 

складно організовану, системну конструкцію, він розвиває концепцію 

перериваних або дискретних станів свідомості. Під ними він розумів нова по 

відношенню до базисного дискретного стану (наприклад, звичайній активності) 

система, що має властиві лише їй характеристики, свою добре впорядковану, 

цілісну сукупність психологічних функцій, які забезпечують її стабільність і 

стійкість навіть при значних змінах окремих підсистем або певної зміні 

зовнішніх умов. Перехід від дискретного стану свідомості до дискретного 

зміненого стану, який Ч. Тарт назвав процесом наведення дискретного 

зміненого стану свідомості, відбувається стрибкоподібно, з повним розривом 

специфічних взаємозв'язків психічних підсистем і їх подальшою розбудовою в 

нову, стабільну структуру свідомості. Аналогічно відбувається перехід до 

наступного (наприклад, до глибшого) дискретного зміненого стану. Всі 

дискретні стани свідомості являють собою якісно різні динамічні структури, що 

безперервно змінюються лише всередині самих себе. Він звертав увагу на те, 

що перехід від звичайного неспання до гіпнотичного стану відбувається по 

типу «квантового стрибка». Основні підсистеми при цьому різко 

перебудовуються і організовуються в нову, стабільну системну конструкцію, 

яка характеризується, на відміну від колишньої, відносної пасивністю більшості 

структур свідомості, слабким функціонуванням ряду найважливіших психічних 

процесів. 



Представник континуального підходу К. Мартіндейл (Martindale, 1981) 

дотримувався протилежної точки зору, ґрунтуючись на припущенні про те, що 

в міру поступової регресії свідомості, яка відбувається при впливі абсолютно 

різних чинників, основні психологічні показники змінюються плавно, без 

стрибків, стани свідомості безперервно переходять один в інший. Так, 

наприклад, при сенсорної депривації, прийомі психоделіків, гіпнотичному 

впливі або поступовому засипанні індивід, занурюючись у все більш глибокі 

стани, плавно проходить не різні, а ідентичні стани свідомості. При цьому 

індукування АСС при дії таких різних процесів відбувається практично по 

одному і тому ж механізму – поступової регресії від звичайного, базового стану 

свідомості до змінених станів, що характеризується активізацією більш 

архаїчних структур свідомості. На підтвердження свого підходу К. Мартіндейл 

посилався на психоаналітичну тезу про те, що при поглибленні психічного 

захворювання відбувається регресія від звичайного, «вторинного» способу 

мислення до пралогічного, «первинного». Тому він пропонував одновимірну 

вісь «вторинний процес – первинний процес», що є основним виміром, уздовж 

якого змінюється не тільки мислення, а й всі інші аспекти свідомості. Так як 

вісь одномірна, то різні стани свідомості відрізняються тільки одним значущим 

параметром – становищем на осі регресії, а різні чинники, що призводять до 

одного і того ж стану свідомості, прирівнюються один до одного. Верхня точка 

такого одновимірного вимірювання відповідає звичайному, вихідному стану 

свідомості, а все решта точки прямої – всіляким станам свідомості, які 

безперервно переходять одне в інше. Нижче верхньої точки по осі регресії 

розташовуються стани, що виникають при сенсорної депривації або монотонії, 

далі розташовуються неврози, ще нижче – рівень, який досягається при 

застосуванні медичних препаратів або слабких психоделіків, нижче – стани, 

індуковані застосуванням різних технік трансперсональної психології, ще 

нижче – сни, за ними – глибокі гіпнотичні стани, далі – психози і ПСС, що 

викликаються дією сильних психоделічних препаратів типу ЛСД. В міру 

поступового поглиблення стану від звичайного до граничного індивід в тій чи 



іншій мірі може проходити всі стани свідомості. На його думку, наприклад, за 

допомогою медитативної практики може бути досягнутий будь-який стан 

свідомості, що характеризується своєю точкою на осі регресії. Крім того 

К. Мартіндейл активно посилався на дослідження функціональної асиметрії 

мозку, вважаючи, що зміни стану свідомості можуть бути наслідком зміни 

ступеня асиметрії мозку і показують, що будь-яке відхилення асиметрії від 

норми призводить до регресії мислення і мови до більш древніх структур. 

Представник дискретно-континуальної підходу А. Дітріх (спирався на 

роботи – В. Вундта, який вважав, що в міру віддалення від центру до периферії 

окремі психічні стани поступово втрачають властивість свідомості) схематично 

описує психіку у вигляді кола, в центрі якого звичайна свідомість, на колі  

несвідоме, а всередині кола – перехідні структури свідомості, що якісно 

розрізняються (різні радіуси), але порівнювані одна з одною (належать одному 

концентричному кільцю, тобто рівновіддалені від центру). А. Дітріх (Dittrich, 

1981) описує звичайну свідомість як вихідний, найбільш виразний стан, що 

існує при якісно відмінних початкових умовах (наприклад, стан норми і стан 

патології). 

В свою чергу, кожний з звичайних станів свідомості є центром свого 

власного кола, всередині якого розташовуються змінені стани свідомості, що 

виражаються в градаціях, ступені вираженості вихідного базового стану. 

А. Дітріх показує, що, хоча звичайні стани свідомості бувають різні, набори 

змінних, що характеризують змінені стани свідомості різних кіл, часто лінійно 

корелюють один з одним і, отже, змінені стани, що розрізняються по 

інтенсивності, глибині, засобам викликання, приналежності до того чи іншого 

початкового звичайного стану свідомості, мають велику ступінь суміжності 

один з одним. 

Таким чином, відповідно до моделі А. Дітріха, стани свідомості перервні, 

тому що ними керують різні закономірності й одночасно у великій мірі суміжні, 

що встановлюється їх кореляцією між собою. У зв'язку з цим автор на підставі 

даних емпіричних досліджень впливу психофармакології на хворих на 



шизофренію і на здорових людей (змінені стани патології виявляють значну 

суміжності зі зміненими станами норми) пропонує новий погляд на 

психопатологію: у кіл патології і здоров’я центри різні, а периферія стикається. 

У радянській та пострадянській психології АСС розглядалися в рамках 

психосемантичного підходу, крізь зміни форм категоризації свідомості суб'єкта, 

трансформації його семантичних просторів. В результаті досліджень () впливу 

емоцій на процеси категоризації при побудові семантичних просторів в АСС 

(Кучеренко, Петренко, Россохин, 1998) були виділені наступні динамічні 

характеристики: 

1) зміняються форми категоризації суб'єкта, що супроводжуються 

переходом від соціально-нормованих культурою форм категоризації до інших 

«крапок збірки» (нестандартних засобів упорядкування внутрішнього досвіду і 

переживань); цей процес включає перехід від переважної опори на вербально-

логічні, понятійні структури, до відбиття в формі наочно-чуттєвих 

(довербальних) образів; 

2) змінюється емоційне забарвлення об'єкту, що відбивається в свідомості 

внутрішнього досвіду (наприклад, виникають інтенсивні емоційні переживання 

новизни, незвичайності, ірреальності, які супроводжують перехід до нових 

форм категоризації); 

3) змінюються процеси самоусвідомлення, рефлексії, які проявляються в 

тому, що деякі елементи феноменології АСС переживаються суб'єктом не як 

продукти власної психічної активності, а як щось об'єктивне і незалежне від 

нього, наприклад, інтерпретація внутрішнього досвіду як трансцендентне 

одкровення; 

4) змінюється сприйняття часу, послідовності подій, що відбуваються у 

внутрішній реальності, часткова або повна їх амнезія, обумовлена труднощами, 

а іноді і неможливістю перекладу внутрішнього досвіду, отриманого в АСС, на 

мову соціально-нормованих форм категоризації (наприклад складність 

відтворення послідовності подій сновидіння в бадьорому стані). 



Вивчення та моделювання феноменології альтернативних станів 

свідомості дозволяє переосмислити проблему свідомості, розширити межі її 

традиційного розуміння. В рамках трансперсональної психології запропоновано 

ряд класифікацій і моделей особистості, що ґрунтуються саме на них (спектр 

свідомості К. Уилбера; картографія С. Грофа; модель холоруху (holomovement) 

Д. Бома; модель особистості Р. Уолша і Ф. Воган тощо. 

Результати та дискусії. Нами на підставі проведеного теоретичного 

аналізу, а також досвіду роботи з АСС у власної психотерапевтичної практиці 

було розроблено топологічну модель свідомості, методологічною основою якої 

виступило ряд ідей, що було висловлено у філософських роботах 

М.К. Мамардашвілі (свідомість як якийсь зв'язок або співвіднесеність людини з 

іншою реальністю поверх або через голову навколишньої реальності; сутність 

феномену свідомості є свобода; будь-яке вивчення свідомості є фактично 

дослідження меж, що створюються взаємодією дослідника з свідомістю; 

свідомість є феномен, що виходить за анатомічні межі людського тіла, а її стани 

знаходяться в різних відносинах між собою). З нашої точки зору будь-яка 

топологія свідомості повинна будуватися по наступним дихотомічний 

підставах: незвичайність-звичність, спонтанність-закономірність, унікальність-

розчинення, цілісність-фрагментарність, фіксованість-динамічність, 

довільність-мимовільність, спрямованість-хаотичність, узгодженість-

дисгармонійність, дефіцитарність-буттєвість. Запропонована нами топологічна 

модель свідомості включає в себе кілька кластерів станів свідомості (див. 

рис. 1). 

 

  

 

 

           Рис.1. Топологічна модель свідомості 
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В найнижчий кластер входять патологічні стани свідомості (ПСС), 

пов'язані з порушенням функціонування однієї з властивостей або свідомості в 

цілому, зумовленими різними неврологічними або психіатричними розладами: 

травмами мозку, ураженням хімічними або біологічними отруйними 

речовинами, інфекціями, порушеннями мозкового кровообігу або злоякісними 

процесами в центральній нервовій системі (сопор, ступор, кома і т.п.). 

Найчастіше в ці патологічні стани людина входить закономірно, в результаті 

травми або захворювання, вони носять фрагментарний, фіксований, хаотичний і 

дисгармонійний характер, людина безсильна самостійно впоратися з ними і 

вони призводять до погіршення фізичного і психічного здоров'я (аж до 

виникнення дефектів функціонування). 

Середній кластер – звичайні стани свідомості (ЗвСС). Вони обумовлені в 

певній мірі генетикою, імпринтами, навчанням, а також історичним і 

етнокультурним контекстом і успадкованими звичками (сценаріями) 

сприйняття. В сучасних роботах з квантової психології та трансперсональної 

психотерапії їх іноді називають reality tunnel (тунель реальності; першим цей 

термін вжив Т. Лірі (Лири, 2001), однак пізніше це поняття було розкрито 

більш детально Р.А. Вілсоном (Уилсон, 2008) в авторській концепції свідомості 

як тунелю реальності, що виникла як синтез нейрологической теорії Т. Лірі з 

ідеями сучасної квантової фізики, соціобіології, а також психопрактик 

буддизму). Ці автоматизмі соціальної взаємодії і психічного функціонування 

виконують важливу функцію економії фізичної і психічної енергії. Їх межі 

можуть коливатися в певному діапазоні (наприклад, в рамках різних 

психотехнік, спрямованих на розширення усвідомлення), але не перетинають 

межи ПСС та ФСС.  В рамках цього кластеру для станів, пов'язаних з 

флуктуаціями буденної свідомості, що порушують її звичність, ми зробили 

окрему назву – трансові стани свідомості (ТСС). Вони можуть викликатися 

довільно (наприклад, при фантазуванні), так і спонтанно, при «застряванні» 

уваги на об'єктах інтроспекції або якостях сприйняття зовнішніх предметів 

(наприклад, при естетичному задоволенні або спілкуванні з природою). На 



відміну від інших похідних уяви в цих станах індивід сприймає і переживає 

образи не як породження власного розуму, а як об'єктивну реальність. Їх знак 

визначається існуючим в культурі уявленням про спектр ЗвСС, який відповідно 

класифікується як «норма» і розвиненістю культури «прикордонних» або 

«альтернативних» станів свідомості (наприклад, уявних ігор, масового 

навіювання, невротичних страхів, психосоматичних фіксацій тощо). 

Найвищій кластер – феноменальні (або пікові, потокові) стани 

свідомості (ФСС) – складають стани свідомості, в яких відкриваються 

недоступні в ПСС и ЗвСС ресурси: екстремальні звуження або розширення, 

емпатичний резонанс, інтелектуальний інсайт, містичний екстаз, творче 

натхнення тощо. Це досі самий маловивчений в психології кластер, що 

характеризуються переживаннями максимальної повноти, цілісності, 

гармонійності, спрямованості та буттєвості. Як показано в роботах У. Джемса,  

К.Г. Юнга, Р. Асаджолі, С. Грофа, М. Чіксентміхайя в моменти 

екзистенціальних і духовних криз особистості серед фахівців з медичної та 

психологічної допомоги є схильність їх плутати з ПСС. 

Між цими основними великими кластерами існують перехідні стани 

(потенційні стани свідомості –  ПотСС), які пов’язані з методами та засобами їх 

досягнення і які можна також об'єднати  у дві великі групи та образно назвати 

віртуальними «ліфтами», за допомогою яких людина може спонтанно або 

цілеспрямовано здійснювати рух між кластерами. Перший ліфт – змінені стани 

свідомості (ЗмСС), які викликаються штучною стимуляцією свідомості за 

допомогою впливу зовнішнього світу (психоактивні речовини, різноманітні 

гіпнотичні впливи, ритуальні технології, фізичні гіпернавантаження, сексуальні 

оргії, деякі технології сучасних розваг тощо). Напрямок руху, як його контроль 

дуже мало залежать від особистості (зате залежать від речовини, групи, іншої 

людини або ритуалу) та визначаються параметрами спрямованості, 

фіксованості і узгодженості. Вони не призводять до значного погіршення стану 

(хоча, в разі вживання психоактивних речовин цей ефект може проявлятися 

через тривалий відрізок часу) і можуть навіть носити терапевтичний характер, 



однак залишають людину в пасивній позиції. Однією з небезпек ЗмСС є 

формування описаного Б.С. Братусем психологічного механізму зсуву «мотиву 

на мету» – самі способи зміни свідомості стають самодостатньою метою. 

Інша група (ліфт) – особливі стани свідомості (ОСС). До неї входять 

стани, пов'язані з цілеспрямованими самостійними, які вимагають вольового 

зусилля, спробами самої людини змінити стан функціонування власної 

свідомості (біологічний зворотній зв'язок, аутогенне тренування, активна уява 

та терапевтична візуалізація, молитва, медитація, самонавіювання, творчість 

тощо). Основна відмінність полягає в тому, що входження в ОСС відбувається 

в результаті сформованої у людини попередньою підготовкою психологічної 

готовності, що дозволяє в тій чи іншій мірі розуміти і контролювати що 

відбувається з ним процеси і їх змісту. 

Межі між різними кластерами станів свідомості, так само як і між 

станами в рамках одного кластера, мають різну проникність для різних 

«ліфтів».  

Висновки. З нашої точки зору цифрова експансія та пов’язані з нею 

феномені цифрової залежності та деменції породжують власну специфічну 

феноменологію свідомості. Так, з формальної точки зору, при взаємодії людини 

з цифровим світом можливо виникнення станів свідомості з кожного кластеру 

та «ліфту». Але, з нашого досвіду, найбільш поширеним є використання ЗмСС, 

коли цифрові технології підміняють традиційні зовнішні засоби та агенти зміни 

свідомості та формують принципово нові. Прикладом може служити сфера 

сексуальності, де, в силу кон’юнктури, це найбільш розвинуто (як вказує 

Ф. Зімбардо кількість і якість сексу у молодих чоловіків, що мешкають у 

технологічно розвинених країнах, неухильно знижується, тому що основними 

конкурентами реальним сексуальним партнерам виступає он-лайн порно і 

мережеві ігри). Враховуючи, як бізнес спільно зі штучний інтелект намагається 

проникнути у сферу ОСС (вже зараз власники смартфонів можуть безкоштовно 

завантажити з великих он-лайн магазинів мобільних додатків досить велику 

кількість різноманітних програм, що за допомогою алгоритмів аналізу даних 



користувача допомагають швидко та оптимально освоїти психопрактики, 

пов'язані з ОСС) можна прогнозувати різке звуження цієї групи, перш за все за 

параметрами самостійності та вольового зусилля. Цілком можливо, що на тлі 

загальної діджиталізації саме сфера ОСС залишиться тим невеликим втіленням 

людського в людині і основним вектором гуманізації. Можливо, саме це мав на 

увазі Т. Лірі в «Історії майбутнього», коли, після аналізу еволюції свідомості 

людини, стверджував, що два наступних рівня свободи, які належить освоїти 

людству після біологічного, територіального, технологічного і культурного 

рівнів, це рівень соматичної свободи (управління відчуттями свого тіла) і 

нейрофізичної свободи (вміння розширювати, прискорювати і контролювати 

свої мозок і нервову систему). 
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