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Актуальність теми дисертації 

На думку багатьох учених, обмеження вивчення вагітності і пологів 

виключно рамками медичного підходу, яке довгий час мало місце в нашій 

країні, робить неможливим вирішення проблеми формування здорового 

покоління, оскільки багато в чому детермінується особливостями 

психологічних складових цього періоду.  

Незважаючи на актуальність проблеми психологічного здоров’я 

особистості взагалі та в контексті вагітності зокрема, існує явний дефіцит 

досліджень, спрямованих на вивчення психосоціального стресу, який 

детермінує порушення загального стану здоров’я пацієнток і має 

несприятливий ефект на перебіг вагітності і пологів. Наявні в сучасній 

психологічній науці поодинокі публікації в цьому напрямі, навіть, не 

дозволяють сформувати повноцінного уявлення про психологічні особливості 

пацієнток із нормальним перебігом вагітності, в той час як стреси викликають у 

них серйозний емоційний дисбаланс, сприймаються як загроза, мають 

поведінкове і фізіологічне відображення у вигляді синергії ускладнень. 

Дослідження психосоціального стресу, який істотно впливає на психологічне 

здоров’я вагітних жінок, є актуальним та вчасним у плані надання якісної 



психологічної допомоги. Проведене дисертаційне дослідження має велике 

теоретичне та практичне значення, оскільки дозволяє сформулювати уяву про 

цілісну картину патології, висвітлити нові аспекти патогенезу, що дозволяє 

розробити обґрунтовану систему профілактичних і корекційних заходів.  

Для досягнення мети роботи здобувачем поставлені конкретні завдання, 

після вирішення яких вдалося отримати результати, що мають незаперечну 

новизну і практичну значущість. 

Зв'язок теми дисертації з державними та галузевими науковими 

програмами  

Дисертаційну роботу виконано як фрагмент комплексної науково-

дослідної теми кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ 

України імені П.Л.Шупика «Оптимізація комплексної оцінки стану плода» (№ 

державної реєстрації 01.17U002466). Автор був відповідальним виконавцем 

НДР. 

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження  

Результати роботи вирізняються незаперечною новизною, оскільки в ній 

досліджується абсолютно нове явище для нашої країни –ведення вагітності і 

пологів у внутрішньо переміщених осіб в зв′язку з  військовою агресією. 

Автором проаналізована частоту і структуру розвитку ускладнень вагітності і 

пологів у жінок - вимушених переселенок, проведено їх психологічне і клінічне 

обстеження з метою вивчення ролі соціальних стресорних факторів в  

формуванні акушерської патології, а також особливостей реагування на них. 

Вперше розглянуто патогенез стресового впливу на плід за посередництва 

мікроРНК. Отримано нові дані щодо стрес-ефекторних механізмів, зокрема з 

точки зору психонейроімунології. Все це дозволило здобувачу науково 

обґрунтувати і впровадити в амбулаторну і стаціонарну акушерську практику 

патогенетичну концепцію профілактичних і корекційних заходів при 

хронічному соціальному стресі, шляхом розробки відповідного алгоритму 

ведення. 



Практичне значення отриманих результатів 

Практична значущість результатів представленої роботи обумовлена тим, 

що автором розроблено науково обґрунтовану індивідуалізовану 

(психологічну) програму ведення вагітності і пологів залежно від терміну 

вагітності і типу реагування на стрес. Обґрунтовано доцільність обов’язкового 

рутинного психологічного скринінгу жінок,  які виношують вагітність в умовах 

соціальних стресів і подальшого неонатального нейро-моніторингу  їх 

новонароджених. Основні запропоновані методики є безпечними, доступними, 

ефективними і дозволяють зменшити кількість ускладнень вагітності та пологів 

(аномалії пологової діяльності, частоту патологічних пологів), медикаментозне 

навантаження в пологах, а також покращити перинатальні наслідки. 

Дані проведеної роботи мають суттєве значення для практичних лікарів 

різних спеціальностей.  

Зміст та оформлення дисертації 

Дисертація побудована відповідно до вимог ДАК України за класичним 

принципом, викладена на 267 сторінках основного тексту і складається зі 

вступу, огляду літератури,  опису матеріалу та методів дослідження, семи 

розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, що включає 

366 посилання, з яких 131 – кирилицею і 235 – латиницею. Робота ілюстрована 

46 таблицями і 31 рисунком. 

У вступі, відповідно до існуючих, вимог відображені актуальність роботи, 

визначені об’єкт, предмет та методи дослідження, наукова новизна і практична 

цінність дисертації. Мета роботи сформульована конкретно, поставлені задачі 

відповідають меті та є достатніми для її досягнення.  Наукова новизна та 

практичне значення відображають основні досягнення автора. 

В першому розділі проведено аналіз сучасного стану проблеми вивчення 

стресу,  його суті, основні патогенетичні механізми впливу на матір та плід, а 

також віддалені наслідки. Для написання розділу використана сучасна 

література зарубіжних і вітчизняних вчених. 



У другому розділі  здобувачем детально описано основні методики 

дослідження, що включають клінічні, психологічні, інструментальні (УЗД) та 

лабораторні, що дозволило виконати дану роботу відповідно до поставленої 

мети і задач.  

Третій розділ присвячений клінічній характеристиці обстежених вагітних 

і має  два підрозділи: ретроспективний і проспективний. Зокрема, в першому 

підрозділі представлено ретроспективний аналіз 532 історій пологів пацієнток-

вимушених переселенок, вивчено особливості перебігу вагітності і пологів, 

виділено основні фактори ризику виникнення ускладнень. В другому підрозділі 

автор представив характеристику вагітних, які безпосередньо спостерігалися й 

були обстежені, окреслив клінічні групи дослідження.  

В четвертому розділі дисертаційного дослідження охарактеризовано 

психоемоційну сферу вагітних, що проживають в умовах соціальних стресів, 

показано особливості їх емоційних реакцій на стрес, типи реагування і 

механізми психологічного захисту.  

П′ятий розділ містить результати  диференційованого дослідження 

материнської психоемоційної сфери в аспекті основних ускладнень вагітності і 

пологів, зокрема рівня тривожності і підтипів гестаційної домінанти. 

Проаналізовано психологічні аспекти аномалій пологової діяльності, кесаревих 

розтинів і становлення лактації при стресовій вагітності. 

Шостий розділ  присвячено особливостям функціонального стану 

новонароджених у жінок, що перенесли перинатальний стрес, терміни і 

структура ускладнень. Виділено соціальні, загально-медичні і психологічні 

фактори ризику їх виникнення, а також рекомендації щодо їх корекції.  

У сьомому розділі  подано результати дослідження рівня мікроРНК як 

епігенетичних маркерів стресу, програмування плода, а також фізіологічних та 

патологічних станів фето-плацентарного комплексу.   

Восьмий розділ присвячено вивченню психо-нейроімунологічних 

механізмів стресу, показано їх роль в реалізації органічних ефектів стресу, 



особливості стану імунної системи при хронічному  стресі і можливу роль в 

патогенезі ускладнень вагітності. 

У дев′ятому розділі дисертації проведено оцінку ефективності 

запропонованих диференційованих психопрофілактичних заходів у жінок з 

різним рівнем стресу. Автором обґрунтовується необхідність проведення 

запропонованого диференційованого ведення вагітності, пологів і 

неонатального періоду у вагітних залежно від ступеню стресового 

навантаження, що дозволяє отримати позитивний клінічний результат.  

В останньому розділі  дисертант аналізує отримані результати і їх 

ефективність, у порівнянні з даними вітчизняних та зарубіжних фахівців, 

проводить узагальнення проведеної роботи. 

Висновки відповідають завданням дослідження, структуровані, логічні, 

адекватно  відображають отримані автором результати.   

Практичні рекомендації конкретні, ґрунтуються на власних розробках 

автора.  

Список літератури оформлено відповідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація 

та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання». 

У цілому, розділи роботи побудовані правильно і у правильній 

послідовності, достатньо ілюстровані таблицями та рисунками. Рукопис 

оформлено згідно з  вимогами Наказу № 40 від 12.02.2017р. Міністерства освіти 

і науки України.  

Автореферат у повному обсязі відображає основні положення, зміст, 

результати та висновки проведеного дисертаційного дослідження. Зміст, 

основні положення автореферату і дисертаційного дослідження є ідентичними, 

суперечностей між двома документами немає. Зауважень автореферат не 

викликає. 

 

 



Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті 

За темою дисертації опубліковано 23 роботи, з яких 6 – в іноземних 

фахових виданнях (Польща, Білорусь, Казахстан), з них 5 написано 

англійською мовою, в тому числі 2 статті в наукових журналах, які 

індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus. 15 статей 

опубліковано у фахових виданнях, акредитованих ДАК України. Отримано 

патент на корисну модель №126331. Підготовлено та надруковано Методичні 

рекомендації для лікарів. Кількість публікацій є достатньою, в публікаціях 

представлено основні положення дисертаційної роботи. 

Недоліки дисертації та автореферату. Принципових зауважень по суті і 

змісту роботи немає, крім деяких несуттєвих стилістичних помилок, які не 

впливають на загальну позитивну оцінку роботи. 

В процесі обговорення хотілося б отримати відповіді на деякі запитання: 

1. Стресова вагітність – це акушерська чи психологічна проблема і чому? 

2. Чим обумовлена однакова структура механізмів психологічного 

захисту у різних групах? 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження  

Основні положення дисертації можуть бути впроваджені в практичну 

роботу акушерських стаціонарів України. 

Висновок 

Дисертація Щуревської Оксани Дмитрівни «Перебіг вагітності в умовах 

соціальних стресів: діагностика і корекція» є завершеною науково-дослідною 

роботою, яка містить новий напрям вирішення важливої наукової проблеми 

сьогодення – покращання акушерських та перинатальних наслідків «стресової 

вагітності», шляхом впровадження нових підходів до діагностики та розробки і 

впровадження диференційованих лікувально-профілактичних заходів.  

Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною, теоретичним та 

практичним значенням отриманих результатів, ступенем обґрунтованості та 



достовірності наукових положень, сформульованих у висновках і практичних 

рекомендаціях, повнотою викладення матеріалу в наукових статтях та апробації 

на наукових форумах, повністю відповідає вимогам пунктів 9 та 11 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого Постановами Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р.; № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 

від 30.12.2015 р. щодо докторських дисертацій, а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 

14.01.01 – акушерство та гінекологія.  
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