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research is the study of attention in the Attention Deficit Hyperactivity Disorder, as well as the 

study of attention at different stages of training. Some studies of methods for correcting and 

optimizing attention are presented. 

Keywords: attention theories, attention physiology, attention quanta, meta-attention, attention 

organization, attention deficit hyperactivity disorder, student attention, development of attention 

properties, attention optimization. 
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Сіраковська О.Б. Психологічні особливості порушень репродуктивної сфери у 

жінок. У статті висвітлено психологічні особливості порушень репродуктивної сфери у жі-

нок. Визначено, що основними психологічними чинниками безпліддя у жінок є: стрес, внут-

рішній конфлікт, страхи, установки, несприятливі сімейні обставини, які стимулюють «забо-

рону» на вагітність. З’ясовано основні індивідуально-характерологічні особливості жінок з 

безпліддям. 

Визначено, що основними негативними психологічними наслідками порушень репро-

дуктивного здоров’я у жінок є: порушення гармонії в сім’ї та напруженість сімейних стосун-

ків, ізоляція, зниження соціальної активності, зміни психоемоційного стану, а сам діагноз 

призводить до появи кризи у житті жінки. 
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сферы у женщин. В статье освещены психологические особенности нарушений репродук-

тивной сферы у женщин. Определено, что основными психологическими факторами беспло-

дия у женщин являются: стресс, внутренний конфликт, страхи, установки, неблагоприятные 

семейные обстоятельства, которые стимулируют «запрет» на беременность. Выяснены осно-

вные индивидуально-характерологические особенности женщин с бесплодием. 

Определено, что основными негативными психологическими последствиями наруше-

ний репродуктивного здоровья у женщин являются: нарушение гармонии в семье и напря-

женность семейных отношений, изоляция, снижение социальной активности, изменения 

психоэмоционального состояния, а сам диагноз приводит к появлению кризиса в жизни же-

нщины. 
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Постановка проблеми. Репродуктивна сфера є актуальною медико-

психологічною та соціальною проблемою у світі. Вона має суттєвий вплив на 

загальне здоров’я суспільства, демографічну ситуацію та є показником його 

сталого розвитку. Саме інтенсивні демографічні і соціальні зміни упродовж 

останніх десятиліть спричинили швидкі зміни у житті жінок і чоловіків. Вони 

вплинули на особливості планування сім’ї, призвели до відстрочення материнс-

тва й відповідного збільшення пізнього репродуктивного віку, а також підви-

щили частоту репродуктивної дисфункції, пов’язаної зі старінням. 

Репродуктивна сфера є цілісною системою фізіологічних і психічних ме-

ханізмів, об’єднаних задля реалізації задач репродукції, що складаються із: за-
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чаття, виношування, народження дитини, піклування про неї та виховання [14]. 

На актуальності репродуктивної сфери наголошують ВООЗ, фонд народонасе-

лення ООН, міжнародні організації, уряди різних країн. На сьогодні, якщо ме-

дична сторона репродуктивної сфери постійно й активно розвивається, то її 

психологічна складова є недостатньо дослідженою та потребує детального ви-

вчення характерологічних особливостей жінки, її психоемоційного стану, особ-

ливостей взаємодії у соціальному середовищі. 

Вихідні передумови. Проблеми репродуктивної сфери є проблемою здо-

ров’я більше 15% людей дітородного віку у світі. Питання репродуктології є 

пріоритетними цілями тисячолітнього розвитку (ЦТР) ООН. За даними ВООЗ 

безплідними визнані 7–15 % подружніх пар репродуктивного віку, а кількість 

таких осіб збільшується щорічно на 2 млн. випадків [4].  

Основою політики України у сфері збереження та підтримки репродукти-

вного здоров’я населення є Програма дій Міжнародної конференції з питань 

народонаселення та розвитку (Каїр, 1994), Цілі розвитку тисячоліття ООН 

(2000–2015), План та Цілі сталого розвитку (2016–2030). 

В Україні з метою реалізації Регіональної стратегії ВООЗ із репродуктив-

ного здоров’я до 2015 року діяла Національна програма «Репродуктивне здо-

ров’я нації», а у 2017 році Міністерством охорони здоров’я України (далі – 

МОЗ України) розроблено Проект Концепції загальнодержавної програми «Ре-

продуктивне та статеве здоров’я нації на період до 2021 року», де зазначається, 

що у 2020 році на 6% зменшиться чисельність жінок дітородного віку (15–49 

років), порівняно з 2015 роком, а до 2025 року вона становитиме майже 11%. 

За даними МОЗ України (2014 р.) основними детермінантами безплідного 

шлюбу є: 40–50% патологія репродуктивної системи в одного з подружжя, 25–

30% – патологія і в чоловіка, і в дружини, а безпліддя неясної генези становить 

15–20% випадків. З проблемами репродуктивної сфери в нашій державі сти-

кається кожна п’ята подружня пара, а серед основних проблем у сфері репро-

дуктивного здоров’я населення України визнається безплідність у жінок [13]. У 

психології безпліддя неясної генези трактується як психогенне безпліддя, яка 

потребує не медичного, а саме психологічного, психотерапевтичного втручання 

і є складним кризовим явищем у жінок. 

Стан репродуктивної сфери жінки часто обумовлений такими психологі-

чними чинниками: соціально-психологічними особливостями життя, страхом 

перед пологами та післяпологовим станом, порушенням сімейних стосунків, 

зниженням якості життя, суперечністю між професійною діяльністю та мате-

ринством, лідерством та материнством тощо. Саме у зв’язку з поширенням 

проблем репродуктивної сфери своєї актуальності набирає її психологічна 

складова.  

Вагомий внесок у вивчення психологічної складової репродуктивного 

здоров’я у жінок зробили такі вчені, як М. Адамова, Ф. Александер, Ж. Гарда-

нова, В. Менделевич, Р. Насирова, Д. Пайнз, Г. Пилипова, Е. Потьомкіна, А. 

Терещин, Дж. Шенкер. Проте простежується значний дефіцит науково-

практичних знань про психологічні особливості репродуктивної сфери у жінок. 
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Мета статті. У цій статті ми розглянемо психологічні особливості пору-

шень репродуктивної сфери у жінок. 

Виклад основного матеріалу. Проблема порушень репродуктивної сфе-

ри у жінок є складним випробуванням для жінки та її сім’ї. До найпоширеніших 

патологій репродуктивної сфери у жінок належать запальні процеси, гормона-

льні дисфункції, безпліддя, новоутворення, а до гінекологічних відносять ендо-

метріоз та міому матки, які за тривалого лікування можуть призвести до власне 

клінічних психічних розладів [9, с. 17–22; 14]. 

Вчені та лікарі вказують, що психологічні травми та психогенні чинники 

впливають на порушення репродуктології у жінок. Одним із чинників пору-

шень репродуктивної сфери, зокрема безпліддя у жінок, є стрес. Він багатог-

ранний у своїх проявах і може провокувати виникнення будь-яких захворю-

вань. Європейське товариство репродукції та ембріології людини (ESHRE) ви-

знало клінічний вплив стресу на репродуктивне здоров’я жінки [17]. 

Дослідники П. Арк, К. Накамура і С. Шепси виявили негативний вплив 

стрес-факторів на пригнічення репродуктивної функції у жінок, що призводить 

до психогенної аменореї, дисфункції яєчників [20]. В. Бендас, А. Міхєєв та 

І. Романенко зазначають, що жінки сильніше реагують на стресові події, 

пов’язані з безпліддям, ніж чоловіки [2]. Вчені Н. Клонофф-Коен, 

Л. Натараджан та Дж. Смеенк вказують на взаємозв’язок високих показників 

стресу із низьким екстракорпоральним заплідненням [22]. Дж. Борг, Б. Фріден 

підтверджують, що стрес є найпоширенішою причиною переривання лікування 

безпліддя [21]. 

Сильний емоційний стрес супроводжується змінами на рівнях фізіологіч-

ного гомеостазу та збільшує сприйнятливість організму до захворювань. 

С. Майер і М. Ланденслагер відмічають, що в стресовому стані в організмі ви-

робляється гормон кортизол, що сприяє виробленню додаткової енергії й підт-

римує рівень артеріального тиску, але послаблює імунітет. У результаті хроніч-

ний стрес призводить до прихованої депресії, зниження імунної системи органі-

зму та розвитку різних дисфункцій. Виходячи із досліджень П. Анохіна, стре-

сові реакції з найбільш сильними психосоматичними наслідками виникають на 

основі захисного збудження і довільного пригнічення його моторних проявів, 

що уподібнюється невідредагованим емоціям. Саме безпліддя психологічного 

характеру виконує захисну функцію відносно будь-якого негативного впливу. 

Вагомим чинником порушень репродуктивної сфери у жінок є внутрішній 

конфлікт. К. Хорні вбачає причину безпліддя у витіснених психотравмах ран-

нього дитинства і конфліктах підсвідомості [16]. Саме невирішені внутрішні 

протиріччя жінки сприяють формуванню психологічного безпліддя, в основі 

якого закладені мотиви протиріччя, невідповідність думок і почуттів, власне 

психологічна незрілість жінки, нездатність і неготовність до відповідальності за 

своє життя і життя дитини, а також гіперопіка щодо чоловіка. Внутрішній кон-

флікт є неусвідомленим, схожим за дією до хронічного стресу та блокує мож-

ливість настання вагітності. Тобто на підсвідомому рівні організм жінки чинить 

опір зачаттю різноманітними способами: м’язовим тонусом, гормональним збо-
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єм, відторгненням, якщо воно не є провідним мотивом і внутрішньо сприйма-

ється нею як перешкода до наявної або поставленої основної мети (кар’єрне 

зростання, задоволеність розміреним способом життя, догляд за батьками). 

Значущим джерелом порушення репродуктивної сфери у жінок є наяв-

ність різноманітних страхів. Страх – це сильна емоція, що здатна впливати на 

фізіологічні процеси через вегетативну нервову систему. У жінок з безпліддям 

виділяють такі страхи, як :страх фізіологічних та психічних змін під час вагіт-

ності; страх пологів та народження хворої дитини; страх невизначеності майбу-

тнього Всі ці страхи мають індивідуальний характер. 

Причинами порушень репродуктивної сфери також виступають установ-

ки. Саме стійкі образи й твердження, що міцно закарбувалися у свідомості на 

певному життєвому етапі жінки можуть діяти як справжні «блокувальники за-

чаття». Установки можуть бути сформовані батьківською сім’єю, нав’язані со-

ціальним середовищем, авторитетною особою, негативним життєвим досвідом 

рідних та близьких людей. Також є й особистісні установки жінки. Зокрема, ко-

ли вона надмірно фіксується на бажанні народити дитину, що стає нав’язливою 

ідеєю. Неможливість реалізувати цю ідею викликає в жінки незадоволення та 

ряд негативних емоцій, що накопичуються й переростають у стрес, який у свою 

чергу блокує її репродуктивну систему. 

Несприятливі сімейні обставини також можуть бути чинником порушен-

ня репродуктивної сфери жінки. Наявність складних і напружених стосунків з 

чоловіком, сумнівів щодо «доцільності й правильності» продовження сімейних 

відносин задля збереження сім’ї, внутрішньої невпевненості жінки у собі як у 

дружині, стимулюють психологічну «заборону» на вагітність. 

У сучасній науці немає єдиної чіткої класифікації психологічних чинни-

ків, що призводять до порушень репродуктивної сфери у жінок, але останнім 

часом спостерігається інтерес вчених до їх вивчення. Зокрема, А. Камінський 

вказує на сукупний вплив двох–п’яти факторів, М. Ващук виділяє три основні 

взаємопов’язані блоки симптомокомлексів у жінок, які мають безпліддя: дитин-

ство, внутрішньоособистісні та міжособистісні [4; 6]. 

Психолог О. Пастух  основні психологічні причини безпліддя жінки умо-

вно поділяє на три групи, що безпосередньо залежать і від неї самої (внутріш-

ні), і від її близького оточення (зовнішні): «причини минулого»; «причини сьо-

годення»; «причини її майбутнього» [12]. 

Дослідниця до зовнішніх «причин минулого» відносить: особливості 

«правильного» виховання у дитинстві, які в дітородному віці на підсвідомому 

рівні будуть протидіяти вагітності; розлучення батьків та втрата близької лю-

дини, що супроводжуються стражданнями у житті, відчуттям самотності, зни-

женою життєстійкістю. Серед внутрішніх «причин минулого» вона виділяє: не-

вдалу попередню вагітність, важкі пологи й втрату дитини, які несуть страж-

дання і негативний досвід і блокують організм на повторну вагітність; амораль-

ність поведінки в минулому, що компенсується спокутуванням провини та до-

корами, а також ранні статеві стосунки, які є причиною установки на безпліддя. 
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Дослідники В. Тополянський та М. Струковська доводять також, що причиною 

відносного безпліддя є порушення психосоціальної сфери [15].  

До основних зовнішніх «причин сьогодення» О. Пастух відносить: страх 

жінки щодо неможливості захисту та забезпечення дитини у майбутньому; доб-

розичливість близького оточення і домінування сильної жінки (матері) у сім’ї, 

яка контролює життя молодої пари й порушує їхні особисті межі [3; 12]. Внут-

рішньою причиною безпліддя дослідниця вважає сам стан жінки, яка сприймає 

вагітність як загрозу своєму тілу. Саме постійна надмірна напруженість ство-

рює несприятливий психоемоційний стан, що перешкоджає зачаттю. 

О. Пастух усі зовнішні та внутрішні причини майбутнього, що призво-

дять до безпліддя у жінки, пов’язує зі страхами, що можуть стримувати її діто-

родну функцію. Зовнішніми «причинами майбутнього» вона вважає страхи змін 

звичного способу життя, втрати роботи, підтримки рідних та друзів, уявної са-

мотності через відсутність спілкування. Серед внутрішніх «причин майбутньо-

го» виділяє страхи пологів, болю, можливої втрати новонародженого маляти, 

«неідеальної» матері для дитини, недостатньої відповідальності, втрати при-

вабливості тощо. Тобто усі групи причин безпліддя виступають «блокаторами 

зачаття». 

На формування порушень репродуктивної сфери у жінок великий вплив 

мають безпосередньо їхні індивідуально-характерологічні особливості та пси-

хоемоційний стан. Це підтверджують дослідження сучасних науковців. Deutsch 

виділяє типологію жінок з діагнозом «безпліддя»: інфантильні жінки (незрілі, 

емоційно чутливі та мають вияви функціональних розладів); агресивно-

домінуючі жінки з вираженою підміною ролей; жінки материнського типу, які 

проживають роль матері для свого чоловіка; жінки, що присвятили себе профе-

сійній кар’єрі [4, с. 191; 6; 10; 14]. 

Вчені В. Менделевич та О. Макарічева виявили, що жінки з порушенням 

репродуктивної сфери відзначаються рисами інфантилізму, схильністю до депре-

сивних проявів, підвищеною тривожністю, мінливістю самооцінки. Р. Насирова 

зазначає, що для цих жінок характерні високий рівень алекситимії та приховані 

форми агресії [14]. А. Терещін вказує на взаємозв’язок порушення емоційного 

стану в жінок з неплідністю, що викликані гіпоталамо-гіпофізарною дисфункцією 

в основному через тривалий психотравмуючий вплив ситуацій [6; 14].  

Результати дослідження А. Камінського також висвітлюють ряд індивіду-

ально-характерологічних особливостей жінок, що страждають на безпліддя. 

Дослідник серед значущих рис виділяє такі: зниження рівня емоційної стійкос-

ті, толерантності до фрустрації, ригідність, вияви агресії, неконструктивність 

поведінкових дій, підвищену особистісну та реактивну тривожність, а також 

акцентуйованість характеру емотивного, екзальтованого чи циклотимного типів 

[6, с.72].  

Аналіз дослідження Т. Федорової висвітлює порушення емоційної та сек-

суальної сфер у жінок з безпліддям. Основними характерологічними рисами, 

поведінковими та емоційними реакціями у яких є: емоційна лабільність, самот-

ність, почуття неповноцінності, мінливість емоційного стану в передменструа-



Актуальні проблеми психології. Том V. Випуск 19 

 
232 

льному періоді; порушення статевого потягу; зниження якості або відсутність 

оргазму. Вона зазначає, що безпліддя призводить до конфліктної соціальної 

взаємодії, відчуття напружених сімейних стосунків та сприяє збільшенню числа 

розлучень [6; 14].  

У ряді досліджень стрес вважають не причиною, а наслідком безпліддя. 

В. Альмейда, М. Мартінс, Б. Петерсон вказують, що у багатьох сімейних пар 

безпліддя викликає стресовість: відчуття «відмінності від інших», соціальної 

ізольованості, а інтимність тривалого лікування впливає на погіршення їх пси-

хоемоційного стану [19]. А. Камінський вказує, що жінки з діагнозом «безплід-

дя» мають підвищений рівень стресу та депресивності [6]. Вчені Д. Мейроу, 

Дж. Шенкер і Е. Шенкер зазначають, що безпліддя є причиною хронічного 

стресу, який породжує інфертильність, та відносять сюди ізольованість безплі-

дної родини, життя за нереалізованості відчуття батьківства, роз’єднаність чо-

ловіка і дружини під час тривалого лікування [11]. І. Корнієнко стрес внаслідок 

безпліддя розглядає як допоміжний копінг-ресурс особистості [8]. 

Проблеми репродуктивної сфери у жінок спричинюють порушення бла-

гополуччя сім’ї. Ряд дослідників зазначає, що негативні психологічні наслідки 

порушень репродуктології у жінок проявляються дисгармонією у шлюбі, загос-

тренням сімейних відносин, породжують нервово-психічну напруженість та 

призводять до розлучень, зниження соціальної активності, а також до змін пси-

хоемоційного стану, які в результаті спричинюють депресивні прояви [4; 5. 

с.17-20; 10].  

Жінки, які мають безпліддя, проявляють: сором та провину через немож-

ливість продовження роду [11]; страх перед можливими вагітністю, пологами 

та його наслідками, а також мають вияви протиріч між професійною діяльністю 

та материнством [5]; гнів, що «підживлює» депресію та сприяє ізоляції й усамі-

тненню, а також спричинює порушення міжособистісних стосунків у сім’ї 

[10. с.190, с.191–192]; занижену самооцінку та незадоволеність собою [7], не-

стандартність механізмів переборювання стресових ситуацій [1]. 

Дослідник М. Еван серед можливих ситуацій, за яких виникають психічні 

порушення у жінок з проблемами репродуктивної сфери, виділяє: релігійне 

сповідування того, що безпліддя гріх; ускладнення відносин з чоловіком; вплив 

стресу в житті; безпліддя як несподіваний діагноз [10. с. 190]. 

У феномені продовження роду відіграють важливу роль мотиви наро-

дження дитини у безплідних пар, що становлять і соціальні, й індивідуальні по-

треби, на формування яких впливають норми, традиції, суспільні та власні інте-

реси [4; 6]. Соціальними потребами виступають:  велика родина, сенс продов-

ження роду, потреба у турботі, передачі спадку. А індивідуальними є: «втрима-

ти чоловіка», «заповнити порожнечу». Водночас у певної категорії жінок мотив 

мати дитину є невизначеним та неусвідомленим: для більш «повного життя», 

«хорошого партнерства» [7]. 

Жінка дітородного віку, яка стикається з патологією репродуктивної сфе-

ри, вступає у кризову фазу життя й намагається усвідомити й переосмислити 

сенс власного існування, життєві цінності, відношення до себе та до близьких, 
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оточення. Дослідники Д. Розенелд, Е. Мітчелл виділяють поетапність прохо-

дження емоційного реагування на діагноз «безпліддя»: здивування, горе, агре-

сія, ізольованість, заперечення та згода. Безпосередній процес переживання 

встановленого діагнозу схожий з процесом горювання [9; 10]. Постановка само-

го діагнозу запускає процес горювання, що переходить у страждання й вихо-

дить у відновлення. Поетапність проходження емоційного реагування супрово-

джується розчаруванням та втратою сенсу життя, а також підсилюється почут-

тями провини, сорому [10]. 

Висновки. Проведений теоретичний аналіз дозволив встановити, що 

проблема репродуктивної сфери є складним інтегративним утворенням, що од-

ночасно відображає медичну, соціальну та психологічну складову, а також є 

пріоритетним питанням і в світі, і в Україні. Як медична проблема порушення 

репродуктивного здоров’я в жінок є достатню вивченим явищем, а як психоло-

гічна – недостатньо висвітленим у науці. Лише упродовж останніх десятиліть 

психологічна складова репродуктивного здоров’я почала викликати широкий 

дослідницький інтерес та набувати актуальності.  

Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених щодо піднятої про-

блеми показує, що недостатній рівень вивчення психологічних чинників пору-

шень репродуктивної сфери у жінок є причиною відсутності їх чіткої диферен-

ціації. Серед основних чинників виділено: стрес, внутрішній конфлікт, страхи, 

установки, несприятливі сімейні обставини, які з часом стають «блокувальни-

ками зачаття». 

З’ясовано, що на формування порушень репродуктивної сфери у жінок 

безпосередньо впливають індивідуально-характерологічні особливості особис-

тості та її психоемоційний стан. Проведений теоретичний аналіз досліджень 

дав змогу виділити основні характерологічні риси у жінок з безпліддям: зни-

ження емоційної стійкості, підвищена особистісна та реактивна тривожність, 

акцентуації характеру, інфантилізм, а також мінливість настрою та самооцінки. 

Висвітлено мотиви народження дитини у безплідних пар, що містять і соціаль-

ні, й індивідуальні складові. 

Визначено, що основними негативними психологічними наслідками по-

рушень репродуктивного здоров’я у жінок є: порушення гармонії в сім’ї та на-

пруженість сімейних стосунків, ізоляція, зниження соціальної активності, зміни 

психоемоційного стану, а сам діагноз призводить до появи кризи у житті жінки. 

Перспективи подальших досліджень полягають у здійсненні монітори-

нгу, аналізу психологічних особливостей порушень репродуктивної сфери у 

жінок, розробці ефективних психопрофілактичних методів, що сприятимуть 

покращенню у них репродуктивного здоров’я й психоемоційного стану, гармо-

нізації стосунків, що вплине на збереження їхніх сімей, а також на стабілізацію 

демографічної ситуації в державі. 
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Sirakovska O.В. Psychological features of reproductive disorders in women. The article 

highlights the psychological characteristics of reproductive disorders in women. It was determined 

that the main psychological factors of infertility in women are: stress, internal conflict, fears, 

attitudes, unfavorable family circumstances that stimulate a “ban” on pregnancy. The main 

individual and characterological features of  women with infertility are clarified. 

It was determined that the main negative psychological consequences of reproductive health 

disorders in women are: violation of harmony in the family and tension in family relations, 

isolation, decreased social activity, changes in the psycho-emotional state, and the diagnosis itself 

leads to a crisis in the woman's life. 

Key words: reproductive sphere, reproductive health, psychogenic infertility, stress, 

psychoemotional state, infertility. 
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