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Одним з важливих елементів ве-

дення вагітних є психопрофілактична пі-

дготовка до пологів, що включає ком-

плекс психопрофілактичних, психотера-

певтичних та фізичних заходів [1, 2]. Ос-

новними завданнями психофізичної під-

готовки вагітних до пологів є: вироблен-

ня у жінок свідомого відношення до вагі-

тності та сприйняття пологів, як логічно-

го фізіологічного процесу, створення 

сприятливого емоційного фону і упевне-

ності у нормальному перебігу вагітності 

та майбутніх пологів, вироблення нави-

ків, щодо подолання страху перед поло-

гами й можливим больовим відчуттям [1, 

3]. Важливо ретельно з’ясувати характе-

рологічні особливості жінки, Ії емоційні 

та вольові якості, відношення до вагітно-

сті, характер взаємин у родині, наявність 

психічних травм, уточнити уявлення ва-

гітної про пологи, обґрунтованість страху 

перед ними, боязнь болю [2]. У тому разі 

якщо виявляються які-небудь психологі-

чні проблеми, то при необхідності паціє-

нтка може бути направлена на додаткову 

консультацію психолога або психотера-

певта. Відношення жінки до вагітності та 

пологів формується під впливом різних 

чинників, включаючи соціальні, мораль-

но-етичні, економічні та ін., й залежить 

від особливостей особи вагітної [4]. 

Однією з цілей психопрофілактики 

пологів є запобігання болю за допомогою 

дії на психіку і позбавлення від цього ре-

флексу, щоб з думкою про перейми було 

зв’язано уявлення не про біль, а про те, 

що справа рухається вперед. Скорочення 

матки необхідні для природних пологів, 

вони проштовхують дитя назовні. Чим 

повніше виконується ця функція, тим ме-

нше відчувається біль [2, 5]. 

Для психопрофілактики пологів 

треба розуміти механізм переймів. Ско-

рочення матки, як і будь-які скорочення 

м’язів, викликають укорочення м’язових 

волокон і тим самим шийки матки [6]. 

При кожному скороченні вона коротшає, 

поки зовсім не згладжується. Для того, 

щоб уявити це наочно, можна уявити собі 

комір светра, який тягнуть вниз до рівня 

плечей: приблизно такий рух робить 

шийка матки під час скорочень. Вона 

стирається, потім розкривається, і дити-

на, під дією скорочень, виштовхується 

назовні [3, 4]. Під дією болю будь - якого 

походження дихання блокується, тіло на-

пружується, всі м’язи тверднуть. Ця реа-

кція створює сильну напругу, як фізичну, 
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так і психологічну, і підсилює перше від-

чуття болю. Тому так важливо навчитися 

різним методам дихання і розслаблення, 

які допоможуть, починаючи з перших пе-

рейм, залишатися спокійною, розслабле-

ною, при цьому тіло добре забезпечува-

тиметься киснем [5, 6]. 

Розслаблення та дихання у психо-

профілактиці пологів. Вправи для розс-

лаблення виконують зазвичай лежачи на 

боці. Вони полягають в послідовному ро-

зслабленні кожної частини тіла. Вони 

вчать, крім того, напружувати окремі м'я-

зи, незалежно від інших, щоб мати мож-

ливість зустріти перейми при абсолют-

ному розслабленні [1, 7]. Фізичне трену-

вання і підготовку до пологів продовжу-

ють дихальні вправи, тому що вони пок-

ращують постачання організму киснем як 

під час вагітності, так і при пологах. Під 

час вагітності потреба в кисні збільшу-

ється, а під час самих пологів, як при 

будь-якому інтенсивному м'язовому зу-

силлі, необхідне достатнє постачання ки-

сню: воно полегшує і навіть підсилює 

скорочення матки та дозволяє дитині лег-

ко пережити свою появу на світ [7, 8]. 

Різні способи дихання. Діафрагма 

– це мускул, що управляє диханням. Вона 

має форму рухливого куполу і відокрем-

лює живіт від грудної порожнини. При 

вдиху вона опускається і спирається об 

дно матки, а ваша грудна клітка при цьо-

му розширюється. При видиху, навпаки, 

діафрагма піднімається та допомагає 

проштовхнути повітря через рот та ніс. 

Під час пологів дихати треба по-різному 

між переймами і під час переймів [5, 9]. 

Глибоке дихання застосовується між 

двома переймами. Воно допомагає наси-

чувати тіло киснем і розслабляти його 

між двома зусиллями. Глибоко вдихнути 

носом і повільно видихнути ротом, до 

повного спустошення легенів. Поверхне-

ве і прискорене дихання допомагає отри-

мувати кисень так, щоб діафрагма не да-

вила на матку. Воно застосовується під 

час переймів, після того, як шийка матки 

відкрилася на 4 – 5 см. Повністю розсла-

бити м’язи живота і тримати як можна 

довше діафрагму в піднятому положенні. 

Потім глибоко вдихнути носом і видих-

нути ротом. Знову вдихнути, цього разу 

дуже трохи повітря, легко видихнути, як 

при задуванні свічки, потім легко вдих-

нути [6, 10]. 

У міру того як відбуваються тре-

нування, вагітна вчиться підтримувати 

цей швидкий ритм дихання, який назива-

ється «дихання песика», протягом цілої 

хвилини. Дихання грає важливу роль в 

мить, коли дитя перестає рухатися впе-

ред. Після того, як шийка матки повністю 

розкрилася, тіло буде готове дати дитяті 

можливість пройти через таз. З цією ме-

тою акушерка обов'язково вчить першо-

роділь тужитися. Глибоко вдихнути, по-

тім видихнути. Знову вдихнути, при цьо-

му діафрагма опуститься, блокувати ди-

хання – діафрагма натисне на дно матки, 

потім тужитися, напружуючи живіт. 

М’язи живота натиснуть на дно матки 

зверху вниз, і це допоможе дитяті руха-

тися вниз. При кожній переймі необхідно 

тужитися три рази, кожного разу перед 

цим видихнувши все повітря за поперед-

ню перейму [11]. 

Для вдалої психопрофілактики по-

логів також необхідно засвоїти розслаб-

лення нижньої частини живота: вправа 

«міст». Це вправа, в якій поєднуються ро-

зтягування хребта і розгойдування тазу, 

повинна виконуватися перед будь - якою 

іншою вправою, яка робиться лежачи. 

Виконати цю вправу п'ять разів, при цьо-

му прагнути слідкувати за ритмом влас-

ного дихання. Мета – розтягування хреб-

та, тому стегна виявляться нижчими, ніж 

вони були на початку вправи. Вигин хре-

бта пропаде або сильно зменшиться. Ляг-

ти на спину, руки витягнути уздовж тіла, 

ноги зігнути, ступні розставити на шири-

ну тазу. Тіло вигнути так, щоб на рівні 

талії утворилася виїмка [8]. Спокійно 

вдихнути та видихнути. Знову вдихнути, 

повільно підводячи стегна і нижню час-

тину спини. Можна упертися на руки, 

щоб було легко. Затриматися в цьому по-

ложенні декілька секунд, зупинивши ди-

хання. Потім видихнути, повільно опус-

каючи спину на підлогу, хребець за хреб-

цем, починаючи з потилиці і закінчуючи 

рівнем тазу. Тепер все тіло лежить на пі-

длозі і відпочиває. Виїмка на попереку 
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з’являється знову, але вона значно менша 

[12]. Варіант вправи «міст». Якщо ішіас 

заважає підводити стегна, як вказано у 

вищеописаній вправі, можна спробувати 

розпрямити хребет без зусилля, підводя-

чи верхню частину спини, поперек і пле-

чі. Стегна залишаються на підлозі, упер-

тися на потиличну частину голови. Під-

вести хребет. Помалу укладати хребет на 

підлогу, починаючи з нижньої частини 

спини і закінчуючи ділянками плечей і 

потилиці [7]. 

Дихання грає важливу роль в ту 

мить, коли дитина готова з’явитися на 

світ. Можна допомогти їй пройти через 

таз, підсилюючи роботу матки під час 

останніх скорочень, які приведуть до ви-

ходу дитинча. При кожному скороченні 

необхідно тужитися три рази, після того, 

як було видихнене все повітря. Краще 

виконувати цю вправу після моста, який 

допоможе розтягнутися хребту і зайняти 

правильне положення тазу. Лягти на спи-

ну, розставивши ноги, притримувати ко-

ліна з боків живота [10]. Тримати руками 

ноги під колінами. Глибоко вдихнути, 

надуваючи груди та живіт. Видихнути. 

Знову глибоко вдихнути (діафрагма опу-

скається), злегка підводячи голову і вер-

хню частину спини. Припинити дихання 

(діафрагма давить на дно матки), потім 

потужитися, напружуючи живіт. Живіт 

давить на матку (рухом зверху вниз) і до-

помагає дитині опускатися. Можна також 

тужитися, помалу випускаючи повітря 

[11, 13]. 

На додаток до класичних методів є 

інші, які допоможуть підготуватися до 

пологів. З перерахованого нижче можна 

вибрати те, що більше личить, зважаючи 

на особливості організму і місцеві мож-

ливості, оскільки ці методи застосову-

ються не скрізь. Існують всілякі оригіна-

льні методи, такі, як йога, гаптономія, 

софрологія, підготовка в басейні (не плу-

тати з пологами у воді), спів перед поло-

гами, музикотерапія, або інші, ближчі до 

медичної практики, такі, як акупунктура 

або гомеопатія, всі ці методи можуть 

принести велику користь. Але жоден з 

них, сам по собі цікавий і корисний, не 

дає достатньої підготовки і не замінює 

класичного методу [8, 12]. Наприклад за-

стосування йоги у психопрофілактиці по-

логів. Цей метод ставить за мету встано-

вити гармонію між тілом і душею, і він 

може бути використаний при підготовці 

до пологів. Навіть якщо жінка ніколи ра-

ніше не займалася йогою, вагітність – ві-

дповідний момент, щоб почати. Метод 

йоги полягає в роботі по концентрації і у 

фізичних позах, які допомагають досягти 

стану фізичної і психологічної рівноваги і 

зберегти його [10]. За Ф. Лабуайе, який 

сприяв поширенню цього методу та його 

вживання для вагітних. Автор вважає, що 

йога не зводиться лише до гімнастики, 

вигляду спорту або способу лікування. 

Це філософія, «шлях», який приводить до 

пізнання самого себе [14]. 

Заняття йогою, якими б інтерес-

ними та корисними вони не були, повин-

ні супроводитися класичною підготовкою 

до пологів, яку вони не можуть замінити. 

Заняття йогою, призначені для вагітних 

жінок, зазвичай веде лікар або акушерка. 

Вони продовжуються, в середньому, бли-

зько години, проводяться один раз або 

двічі в тиждень. Можна також робити ці 

вправи в будинку, щодня по 15 – 20 хв 

[11]. Йогою не можна займатися, не на-

вчившись розслаблятися, щоб навчитися 

володіти своїм тілом, диханням, різними 

відчуттями, наприклад, відчуттям тепла і 

тягаря. Кожен повинен знайти пози, най-

більш відповідні саме для нього. Запро-

поновані вправи не є готовими моделями, 

які слід просто повторювати, можна їх 

змінювати. Поза «ембріона» полегшує 

спину і витягує область попереку. Сісти 

на п’яти, розвести коліна. Покласти лоб 

на підлогу. Живіт знаходиться між стег-

нами. Покласти руки на підлогу, на рівні 

лоба, і зосередитися на своєму диханні. 

Можна покласти лоб на кулаки [7, 11].  

Спосіб гаптономія не є власне ме-

тодом підготовки до пологів. Цей метод 

може допомогти майбутнім батькам поз-

найомитися з дитиною і встановити з нею 

перші контакти за допомогою дотиків. 

Метод розроблений в Нідерландах, піз-

ніше упроваджений у Франції Ф. Вельд-

маном у 1978 р. Гаптономія (від греч. 

«дотик», потів – «закон») – означає «зве-
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дення законів, які управляють серцем і 

відчуттями». Це – наука любові. Контак-

ти з дитям починаються задовго до його 

народження. У животі в матері плід – вже 

жива істота, яка спілкується з іншими 

людьми [15]. Сеанси проводять індивіду-

ально. Зазвичай проводять один сеанс на 

самому початку вагітності, потім другий, 

коли з'являються перші рухи дитини, до 

четвертого або п’ятого місяця, потім по 

сеансу кожного місяця до кінця вагітнос-

ті. Останній сеанс можна провести після 

пологів. Під час нього гаптономіст пока-

зує різні способи носити дитину. Основ-

ний мінус цього методу – це те, що він 

дає мало інформації про перебіг вагітнос-

ті і пологів [7, 10].  

Тому паралельно необхідно вивча-

ти класичний метод підготовки до поло-

гів. Батько бере активну участь в занят-

тях, він вчиться, як і мати, використову-

вати руки, щоб увійти в контакт з дити-

ною. Метод не має нічого спільного з ма-

сажем, швидше це – діалог. Вибрати зру-

чну позу. Покласти руки на живіт, руки 

батька – на руки матері або навпаки. По-

тихеньку рухати руками, щоб намацати 

дитинча. За допомогою дотиків можна 

увійти з ним в контакт [5, 9]. Хоча гапто-

номія і не займається безпосередньо під-

готовкою до пологів, вона може надати 

сприятливу дію і в цьому відношенні, 

оскільки вона учить інакше відноситися 

до болю. Жінку учать концентруватися 

не на собі, а на дитині, мати «продовжу-

ватиме себе» в іншій людині, майже як 

сліпий вчиться вважати свою тростину 

продовженням своєї руки. Після цього 

вона продовжуватиме себе в дитині під 

час пологів, у момент виходу, і цей зв'я-

зок і сильна любов дозволять їй краще 

впоратися з болем [8]. 

Гаптономія навчає давати перей-

мам можливість змінити тіло і дозволити 

дитині народитися як можна спокійніше. 

Софрологія, від грец. «гармонія», «свідо-

мість», «знання», не ставить за мету під-

готовку лише до пологів, але в більшому 

сенсі – до ролі батьків. Її метою є дати 

жінці можливість досягти фізичної і пси-

хологічної рівноваги, яка корисна і для 

розвитку вагітності, і для пологів, та для 

майбутніх стосунків батьків з дитинчам 

[13]. Метод розроблений в Іспанії на по-

чатку 60-х років ХХ століття, віддає пе-

ревагу розслабленню за допомогою гіп-

нозу. Софрологічна підготовка почина-

ється на п’ятому місяці та проводиться у 

групах. Вона вимагає досить великої осо-

бистої участі. Необхідно тренуватися біля 

двадцяти хвилин щодня [5, 9]. 

Для визначення ефективності про-

веденого циклу занять по психопрофілак-

тиці можна використовувати деякі пси-

хологічні тести, застосовуючи їх у вагіт-

них на початку кожного заняття і після 

його закінчення, або на початку першого 

заняття та після закінчення останнього. 

Психічну підготовку вагітних до пологів 

слід поєднувати з фізичними вправами. 

Систематичні заняття гімнастикою при 

вагітності оптимізують функціональний 

стан життєво важливих органів і систем, 

підвищують захисні сили організму, ада-

птують його до фізичних навантажень у 

майбутніх пологах. 

Висновки: 1) Психопрофілактич-

на підготовка до пологів, що включає 

комплекс психопрофілактичних, психо-

терапевтичних та фізичних заходів є од-

ним з важливих елементів ведення вагіт-

них. 2) Основними завданнями психофі-

зичної підготовки вагітних до пологів є: 

вироблення у жінок свідомого відношен-

ня до вагітності та сприйняття пологів, як 

логічного фізіологічного процесу, ство-

рення сприятливого емоційного фону і 

упевненості у нормальному перебігу ва-

гітності та майбутніх пологів, вироблення 

навиків, щодо подолання страху перед 

пологами й можливим больовим відчут-

тям. 3) Психічну підготовку вагітних до 

пологів слід поєднувати з фізичними 

вправами. Для визначення ефективності 

проведеного циклу занять по психопро-

філактиці можна використовувати деякі 

психологічні тести, застосовуючи їх у ва-

гітних на початку кожного заняття і після 

його закінчення.  
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