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293 СЕКЦІЯ «ХІРУРГІЯ» 

майбутніх змін у житті. Виражені негативні показники в системі «ставлення до матері» 

(38,0%) свідчать про значні труднощі та, можливо, конфліктах вагітних з їх матерями. 

Висока позитивна значущість сфери «ставлення до підлеглих» (60,0%) при негативному 

відношенні до вищих осіб (36,0%), що свідчить про суперечність і конфлікт у питаннях 

влади і підпорядкування. 

Висновки. Дослідження міжособистісних відносин вагітних жінок виявили їх 

прагнення займати більш альтруїстичну і авторитарну позицію по відношенню до інших 

людей. Підчас вагітності актуальними стають такі сфери: «ставлення до себе», «ставлення до 

осіб протилежної статі», «сексуальні стосунки» і «ставлення до майбутнього». Це є 

адаптивним у ситуації вагітності. Однак виявлені конфлікти у ставленні до матері і 

протиріччя у питаннях влади і підпорядкування відображає невирішені психологічні 

проблеми і потребує корекції. 

 

 

НЕОБХІДНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВАГІТНИХ 
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Сумський державний університет, кафедра акушерства та гінекології 

Актуальність.В даний час особливістю ситуації розвитку в Україні є важка 

соціально-економічна ситуація, пізніше настання вагітності, а також підвищення кількості 

ускладнених вагітностей та пологів. 

Мета роботи – виявлення особливостей прояву тривожності у жінок під час 

вагітності.  

Було обстежено 40 вагітних жінок (у віці від 29 до 39 років) експериментально-

психологічним і клініко-психологічним методами: 

1. Методика визначення рівня особистісної і ситуативної тривожності Ч. Спілбергера-Ю. 

Л.Ханіна.  

2. Анкета, що визначає стресові чинники під час вагітності, зі слів самих випробовуваних.  

Групою порівняння стали 40 не вагітних жінок у віці від 29 до 30 років.  

Більшість вагітних вказали в якості стресора зміни свого самопочуття (60,0%). 75,0% 

жінок визначили для себе стресор – брак уваги, нерозуміння з боку чоловіка (близького, 

значущого оточення). Страх перед важкою соціально-економічною ситуацією у 45,0% 

випадків. У 62,5% жінок були виявлені підвищена стомлюваність, у 67,5% – тривога за 

майбутнього малюка. Таким чином, у більшості випадків  жінки визначають для себе 

головними стресорами під час вагітності ті, які пов'язані з особистісним реагуванням. 

Набагато менше виявляється стресорів, які обумовлені зовнішніми обставинами (32,5%): 

перенавантаження на роботі, фінансово-побутові проблеми. При дослідженні рівня 

тривожності середній бал особистісної тривожності достовірно вище у вагітних жінок (43) 

порівняно з вагітними жінками (33,6). Ситуативна тривожність у вагітних трохи підвищена 

(37,2), але суттєво не відрізняється від рівня ситуативної тривожності жінок з групи 

порівняння.  

  Висновки.У вагітних жінок домінують стресори, пов'язані з особистісним 

реагуванням на повсякденні життєві зміни, викликані ситуацією вагітності. У ситуації 

вагітності у жінки підвищується переважно рівень особистісної тривожності, а ситуативна 

тривожність менш виражена. Це свідчить про актуалізацію внутрішньо-особистісного 

конфлікту і вимагає корекції психолога. 
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Актуальність.Спостерігаючи тенденцію останніх років до подальшого погіршення 

демографічної ситуації в Україні, на якісно новий рівень виходить необхідність своєчасної 


