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Вступ. У сучасній психологічній науці пропонуються різноманітні те-

орії та концепції, які описують цілісність, унікальність, суверенність та не-

повторність людини на різних рівнях їхнього прояву, в тому числі – і в про-

фесійній діяльності. Так, гуманістична психологія [2] визнає своїм голов-

ним предметом вивчення особистості як унікальної, відкритої системи, яка 

саморозвивається, прагне не до адаптації, а до досягнення рівноваги з ото-

чуючим світом, доручення до все нових і нових вершин. Тобто, особистість 

постає не дещо заздалегідь даною, а «відкритою можливістю» здійснення 

унікальної самоактуалізації, властивої тільки людині. Один із засновників 
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гуманістичної психології – А. Маслоу – вважає, що самоактуалізація не мо-

же сприйматися як реалізований, завершений факт, а, скоріше, є процесом 

розвитку мета потреб особистості. «Людина є тим, що вона є, і тим, чим во-

на може бути» [16, с. 160]. 

Так, унікальність вважається обов‘язковою характеристикою профе-

сіоналізації фахівця. Психологи зазначають, що унікальність створює так 

звану «внутрішню» динаміку психіки, яка у будь-якому разі призводить до 

виникнення нових властивостей, що саме по собі фасилітує професійне 

зростання фахівця [11]. Таким чином, вивчаючи процес професійного ста-

новлення особистості, цілком зрозумілим є те, що кінцевою метою профе-

сійного зростання має бути формування цілісної, унікальної психіки люди-

ни, яка зумовлює розвиток індивідуальності як гармонійного фахівця. 

В цьому сенсі великою мірою зростає значення психології, які вирішу-

ють завдання максимальної реалізації життєвого потенціалу людини. Кожна 

психологічна теорія конструює свій ціннісний світ, формуючи суспільні, ку-

льтурні орієнтири особистості та пропонуючи можливі засоби та способи їх-

нього досягнення. 

Вихідні передумови. Інтерес сучасних дослідників все частіше фоку-

сується на виявленні закономірностей цілісного розвитку людини, що ство-

рює неабиякі можливості для вивчення специфічно «людського» в особисто-

сті, найвищих проявів її професійного потенціалу тощо. Такими є теорії сис-

тем інтегральної індивідуальності [11], психології творчості [10; 18], психо-

логії особистості і життєвого шляху [17; 27; 28], психології адаптивної акти-

вності [20], а також концепція метаіндивідуального світу [7], рефлексивно-

гуманістична психологія співтворчості [21], системно-смисловий підхід до 

становлення особистості [24], психологія суб‘єктності [9; 25], психологія ду-

ховності [3; 6], теорія психологічних систем [14], теорія системної детермі-

нації самореалізації особистості [15] тощо. 

В роботах В. О. Моляко [18; 19] неодноразово аналізуються психологі-

чні особливості процесу творчої діяльності. Вчений вважає, що структура 

такої діяльності є інваріантною, проте досить типовою. Творча діяльність як 

процес, за емпіричними дослідженнями В.О.Моляко, містить: 1) виникнення 

проблеми (або формулювання задачі); 2) підготовка до розв‘язання задачі; 

3) формулювання замислу розв‘язання задачі; 4) реалізація замислу та його 

експлікація у самостійно створених, абсолютно творчих для самого себе про-

дуктах; 5) перевірка сформульованих на початку дослідження гіпотез та до-

опрацювання заздалегідь запланованого творчого виробу (механізму, інстру-

менту, картини, поезії та ін.). 

Також вчений зазначає, що презентовані етапи можна назвати дещо по-

іншому, також і саму по собі кількість етапів можна або збільшити, або змен-

шити, проте сам по собі творчий процес характеризується саме такою, чітко 

окресленою структурою. Психологічні особливості процесу творчої діяльнос-

ті, вважає В.О.Моляко, детермінують професійне становлення, зростання фа-

хівця будь-якої сфери. Це, зумовлюється, зокрема, тим, що, наприклад, конс-
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труктор має бути готовим до розв‘язання нової задачі, тобто він має опанувати 

певний конкретний запас знань та вмінь, без яких просто неможливо розпочи-

нати процес рішення та створення дещо нового для самого себе. Також на 

професійне становлення фахівця великою мірою впливає й те, що перехід від 

навчання розв‘язанню певного технічного завдання до моменту формулюван-

ня нової для себе задачі у внутрішньому (психічному) плані може здійснюва-

тися завдяки тому, що конструктор добре зрозуміє завдання, вимоги, які вису-

ваються перед ним, і, разом з тим, оцінить (хоча останнє не завжди есплікува-

тиметься для нього з великою долею ймовірності) свої власні можливості [19]. 

На сьогодні сучасні концептуально-психологічні тенденції вітчизняної 

психології мають за мету створення теорій, які вивчають людину з урахуванням 

всього різноманіття її психічного життя, які описують особистість як унікальну, 

неповторну цілісність. Невипадково саме ці характеристики особистості затвер-

джуються як системоутворювальні в психологічних теоріях та концепціях, що 

дозволяють розглядати в якості детермінувальної сили розвитку людини власне 

її рефлексивно-творчі зусилля з метою самоосмислення і самотворення. Тим са-

мим, методологічна відкритість психології дозволяє досить активно розвивати 

оригінальні й доволі продуктивні системи методологічних принципів, які розк-

ривають можливість здійснення науково- практичних перетворень вищих фено-

менів людського буття, одним із яких є професійне становлення особистості. 

Отже, завданнями нашої статті є: 

1. Описати основні теоретичні положення раціогуманістичної психоло-

гії з огляду на професійне становлення майбутнього фахівця.  

2. Обґрунтувати процес професійного становлення особистості як ак-

мезорієнтованого процесу, пов‘язаного зі смисловим становленням багато-

вимірного світу людини. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Раціогуманістична психо-

логія пропонує розглядати професійне становлення як живу, функціональну 

психологічну систему, яка постійно розвивається. Людина як своєрідна пси-

хологічна система включає в себе і суб‘єктивний компонент (образ світу, що 

створює для людини її дійсність), і діяльнісний компонент (спосіб життя лю-

дини в реальному світі), і саму по собі дійсність – багатовимірний світ люди-

ни як онтологічна основа її життя, що визначає, з одного боку, сам по собі 

спосіб життя і, з другого боку, визначається ним. 

Поняття «багатовимірний світ людини» досить активно використову-

валося О. М. Леонтьєвим у 1975 р. і отримало свій подальший розвиток у 

психологічних теоріях та концепціях [12]. З позицій раціогуманістичної пси-

хології багатовимірний образ світу є результатом відображення багатовимір-

ного світу (світ людини має не чотири виміри, а, як мінімум, ще й значення, 

смисли і цінності) [2], що забезпечує відхід від безкінечної сукупності 

об‘єктивних явищ, які не проникають у свідомість, а визначаються як зміст 

свідомості в кожен момент часу, а також зумовлює ціннісно-смисловий кон-

текст особистості. Саме ці виміри світу людини забезпечують його предмет-

ність, перетворення об‘єктів, які існують ззовні і незалежно від людини, в 
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предмети, речі, які мають для особистості суб‘єктивну значущість, особисті-

сну детермінованість тощо. 

Крім того, раціогуманістична психологія дозволяє розглядати профе-

сійне середовище як реальну дійсність даної людини, що вміщує в себе її 

власну суб‘єктивність, суб‘єктність, що мають для людини значення, 

смисл, цінність. 

Отже, багатовимірний світ людини є тим змістом, що розміщується між 

суб‘єктивною і об‘єктивною реальностями, між «духом і матерією»  

[12, с. 82]. Світ кожної людини – унікальний і складає парадигму того, що є 

власне «людським» в структурі особистості, що формує її самість, визначає її 

базову характеристику. Цей світ не народжується разом із людиною – він 

нею твориться, конструюється, і, в кінцевому рахунку, людина стає такою, 

якою є нею створений світ. Суверенна особистість відрізняється від інших 

тим, що несе відповідальність за порядок і якість професійної діяльності. Во-

на здатна самостійно, без посередників входити до парадигми культури і ви-

черпувати з неї основи для збереження і розвитку свого багатовимірного сві-

ту, тобто – самої себе. Ця науково-методологічна ідеологія співпадає з осно-

вними завданнями, які є актуальними для нашого дисертаційного досліджен-

ня, тому раціогуманістичну психологію буде покладено в основу нашого до-

слідження. Саме освітнє середовище створює умови, де професійний світ 

людини отримує дещо нові виміри – свідомість виходить на новий рівень, і, 

разом з тим, змінюється спосіб життя, стаючи адекватним ускладненому сві-

ту і його усвідомленню. Постійне протиріччя між способом життя і якістю 

багатовимірного світу, перманентний дисбаланс між ними і є джерелом роз-

витку особистості, домінувальною силою розвитку, яка піднімає зовсім на 

нові рівні і свідомість людини, і сам по собі її багатовимірний світ як основу 

професійного становлення. Отже, розвивається не система психічних проце-

сів, властивостей і станів, а людина як цілісна психологічна система [12, с. 

84]. Саме цей процес і визначає особливості професійної майстерності, осо-

бистісної зрілості. Справжня діяльність (освітня, професійна) здійснюється 

тоді, коли людина розуміє сенс і цінність своїх дій. Саме смисли представ-

ляють людину, її потреби (бажання, прагнення і т.д.) в професійному кон-

тексті, і тому є найбільш яскравими дескрипторами того, як може 

суб‘єктивне викривляти об‘єктивне, дозволяючи людині вибірково взаємоді-

яти з об‘єктивною реальністю [13, с. 33–42]. 

Для розуміння професійного становлення особистості як акмезорієнто-

ваного процесу, пов‘язаного зі смисловим становленням багатовимірного сві-

ту людини, необхідним є вихід до культури через посередника, оскільки смисл 

існує в культурі в своїй ідеальній формі і саме культура фасилітує створення 

багатовимірного світу особистості [1, с. 52–60]. «Конструювання світів» пере-

творюється в психолоого-педагогічну проблему, настільки ж істотно трансфо-

рмуючи традиційні уявлення про освіту, розвиток, навчання і виховання май-

бутнього фахівця. Оскільки за своїм походженням цінності є надособистісни-

ми, надіндивідуальними, закріпленими в культурі та такими, що існують в ній 
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в своїй ідеальній формі, їх перетворення в афективно-смислову, індивідуаль-

но-особистісну складову життєвого світу конкретної людини, її особливий ви-

мір представляють сутність процесу професійного становлення. В парадигмі 

раціогуманістичної психології стверджується, що цінності не засвоюються, 

опановують ся, вони перетворюються в один із вимірів багатовимірного світу 

людини, перетворюючи його в життєвий світ як простір для реалізації актуа-

льних потреб і можливостей людини [2]. Цінності, з цієї точки зору, трансфо-

рмують життєвий світ особистості в дійсність – стійкий фрейм, що пережива-

ється як реальність, тобто такий, що існує «тут і зараз» простір, який зближує 

людину з іншими людьми в силу певної тотожності їхніх світів, що визначаєть-

ся раціогуманістичною парадигмою, з якої вичерпуються цінності. Цим джере-

лом є культура як сукупний суспільний продукт історичного розвитку цивіліза-

ції. Освіта, яка спирається на раціональне опанування знань, цінностей та смис-

лів, не може бути ані гуманістичною, ані ефективною, оскільки не відповідає 

системній природі людини як феномена, подовженого в світі, такого, що фор-

мує через цю подовженість свій життєвий та професійний простір, в якому  

(і через який) відбувається її само здійснення і як особистості, і як фахівця. 

Раціогуманістична методологічна парадигма розглядає основні (звичні) 

базові категорії «індивід», «особистість», «суб‘єкт діяльності» як рівні орга-

нізації фахівця, які відображують основну акмеологічну позицію цілісності 

особистості як суб‘єкта професійної діяльності. 

Особливістю вивчення професійного становлення особистості в акме-

ології постає інтеграція відомостей гуманітарних і природнонаукових дос-

ліджень на загальнопсихологічному та соціально-психологічному рівнях. 

Взаємне зближення психологічно зорієнтованих наук про людину як профе-

сіонала являє собою логічно та історично зумовлений процес, сутність яко-

го – рух від теорії соціогенезу свідомості Л. С. Виготського [4] через розро-

бку загальнопсихологічної теорії діяльності С. Л. Рубінштейна [23] і 

О. М. Леонтьєва [12] до побудови діяльнісного опосередкування міжособи-

стісних відносин [22], становлення особистості як суб‘єкта професійної дія-

льності [9]. З метою розуміння особливостей професійного становлення 

особистості в акмеології є прийнятим висловлювання О. М. Леонтьєва [12] 

про те, що особистість – це особлива, системна якість, яка набувається ін-

дивідом у суспільстві, у всій сукупності взаємостосунків (в тому числі – 

професійних), хоча носієм цих якостей є емпатійний, «тілесний» індивід з 

усіма його вродженими і набутими властивостями. Ці властивості склада-

ють лише умови (передумови) професійного становлення особистості – як 

зовнішні умови і обставини життя, з якими зіштовхується індивід в профе-

сійній діяльності. З цієї точки зору проблема професійного становлення 

особистості утворює дещо новий вимір в психологічному розумінні. Вихо-

дячи із загальнопсихологічного тлумачення особистості як «системної» яко-

сті людини [15] і конкретизуючи цю якість як суб‘єктивний рівень включе-

ності особистості до соіцокультурної реальності, виділяються базові компо-

ненти дослідження професійного становлення особистості: як суб‘єкта жит-
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тєдіяльності та життєвого шляху людини; як суб‘єкта спілкування; як 

суб‘єкта самосвідомості тощо. 

Аналіз наукових праць В. В. Давидова [5] свідчать про те, що доміну-

вальним у процесі професійного становлення людини є розуміння специфіки 

системних якостей, виділення рівнів системної організації людини, які реалі-

зують різні принципи професійного становлення. На нижчому рівні знахо-

диться гомеостаз (саморегуляція, автоматичне приведення до норми, праг-

нення до рівноваги з середовищем), а на найвищому, суб‘єктному рівні – ге-

теростаз (розвиток, вихід «за межі» норм, самостійне порушення рівноваги з 

метою створення нового продукту – творчість, самореалізація) [18]. 

Проте професійна діяльність не може розвиватися лише за типом гете-

ростазу, оскільки вона завжди регулюється, визначається мотивами, профе-

сійними цілями. Завжди є смисли, тобто людина має розуміти смисл і цін-

ність своїх дій. Професійна діяльність – завжди цілеспрямована, навіть тоді, 

коли здійснюється формування цілі або її конкретизація. В той же час, діяль-

ність характеризується достатньою кількістю особистісних новоутворень (до 

яких призводять, наприклад, зміни в освітній парадигмі), що не дає можливо-

стей розглядати останню за принципом гомеостазу. 

Саме в теорії психологічних систем професійне становлення представле-

не як система, яка функціонує за різними принципами, тобто неавтономізова-

ного процесу формування особистісних новоутворень або самоорганізації [8]. 

Несуб‘єктна модель зовсім не означає, що змодельована система уже 

більше не прагне до певної рівноваги, проте великою мірою реалізує праг-

нення розвиватися «за межами» будь-яких норм і навіть поза усякими нор-

мами. Несуб‘єктність може означати або гомеорез – досягнення деякої норми 

шляхом формування особистісних новоутворень, в тому числі – й утворення 

деяких «проміжних» норм, або гетеростаз, коли саморозвиток стає способом 

існування системи за допомогою актуалізації її здатності до нормотворчості – 

створення нових норм, проте не в межах існуючої професійної діяльності (як 

етапи професійного досягення), а за її межами. Створення нових норм є мож-

ливим тільки в процесі певної реалізації старих. За допомогою нового циклу 

гомеорезу великою мірою реалізує себе нова норма. Самоорганізація є спо-

собом існування психологічного рівня людини як системи. Гомеорез, за сво-

єю суттю, є достатньою мірою обмеженим процесом для того, щоб упорядку-

вати особистісні якості і спрямувати особистість до професійного становлен-

ня, професійного зростання, що за своєю природою відповідає гетеростазич-

ній природі. У такий спосіб професійне становлення є достатньо рухливим 

процесом для того, щоб ефективно розв‘язувати гомеостазичні завдання лю-

дини як професіонала [26]. 

Отже, гомеорез є явищем, яке великою мірою характеризує спосіб фун-

кціонування психологічної системи – реальної, живої, самоорганізованої. Для 

професійного становлення важливим є системна детермінація і логіка самоо-

рганізованої системи (гомеорезу), де взаємодія розглядається як взаємопере-

хід, взаємоперетворюваність явищ, коли в кожному акті взаємодії внутрішнє 
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переходить у зовнішнє і стає його якістю, особистісним новоутворенням, а в 

кожному акті професійної взаємодії внутрішнє відображує зовнішнє разом із 

експлікацією цієї його якості. В кожному акті професійної взаємодії людина 

відображує об‘єкт і себе самого (своє ставлення), особливим чином предста-

влене в об‘єкті. Проте, взаємодіють не будь-які, а лише відносно тотожні 

протилежності, отже, причина полягає в обох взаємодіючих протилежностях, 

в їх відповідності одне одному. 

Так, до самоорганізованої психологічної системи потрапляє і стає внутріш-

нім змістом лише те, що відповідає цій системі в цілому. Професійна взаємодія, 

таким чином, породжує зовсім нову реальність, нову онтологію спільного буття 

двох протилежних начал в єдиному процесі, яким є професійне становлення. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Таким чином, можна 

констатувати, що раціогуманістична психологія, по-перше, надає неабиякі 

можливості для вивчення професійного становлення, виходячи із категорії 

цілісності, яка виявляється себе в смислах і цінностях. Дане твердження, з 

нашої точки зору, пов‘язане з центральною категорією, яка експлікує ознаку 

суміщення буття об‘єктивного і суб‘єктивного як особливої психічної реаль-

ності, що є результатом самоорганізації, і тим, що власне, детермінує цей 

процес – багатовимірний світ людини. Повнота дослідження професійного 

становлення досягається, якщо розглядати його як форму прояву самооргані-

зації людини як цілісної психологічної системи. Тільки з точки зору систем-

ного бачення людини можна говорити про її самоорганізацію. Поза таким 

підходом втрачає смисл саме поняття самоорганізації, оскільки воно є і влас-

тивістю, і ознакою самоорганізованих систем. Власне і сфера вищої освіти 

стверджує себе як базовий фактор становлення цілісної особистості, форму-

вання професіонала. Виходячи із акмеологічного підходу, «акме» і «само 

здійснення» розглядаються не як ідеальні образи, а як постійний рух. Людина 

не просто реалізує себе, здійснюючи свій вибір між репродуктивними спосо-

бами розвитку; вона якісно перетворює себе, виробляючи певну траєкторію 

саморозвитку. Сфери реального і очікуваного зливаються, породжуючи нову 

реальність, де можна діяти, розуміючи смисл і цінність того, що ти робиш. 

«Конструювання світів» перетворюється в проблему професійної освіти, іс-

тотно трансформуючи традиційні уявлення про навчання і виховання. 

По-друге, раціогуманістична психологія дозволяє обґрунтувати катего-

рію професійного становлення як процес кардинальної перебудови особисто-

сті, що припускає активне якісне перетворення свого внутрішнього світу, 

призводить до принципово нового устрою і способу життєдіяльності, являє 

собою відкриту саморегульовану цілісну систему, яка забезпечує продуктив-

ність самоздійснення. В цьому контексті процес професійного становлення 

можна представити як поступове перетворення мислення людини (з власти-

вими їй індивідуальними особливостями) в професійне мислення, яке прий-

має участь в забезпеченні цілісності і системності  професійної картини сві-

ту, що складається, і забезпечує саморозвиток власної особистості. Категорія 

професійного становлення також стає достатньою мірою зрозумілою, оскіль-



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Т. 12. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ. ВИП. 25 

250 
 

ки пов‘язана в даній теорії з процесом породження психологічної онтології, 

переносячи дослідницький центр тяжіння в простір реальної життєдіяльності, 

де й відбувається професійне становлення людини. 

По-третє, раціогуманістична психологія сприяє розв‘язанню протиріччя, 

представленого в акмеології категоріями «професіоналізм особистості» і «про-

фесіоналізм діяльності». Цілком зрозумілим є те, що професіоналізму «взагалі» 

як такого не існує, є лише його прояви через конкретних людей і конкретні 

сфери професійної діяльності. Акмеологія, спираючись на дослідження остан-

ніх років, відмовилась від розгляду професіоналізму виключно в діяльнісному 

контексті і вибудовує логіку своїх досліджень за методологічними науковими 

принципами, які входять до комплексу «людино знання», – розгляду єдності 

діяльності і особистості. Дескриптивна психолого-акмеологічна модель профе-

сійного становлення включає дві підструктури – «розвиток  професіоналізму 

особистості» і «розвиток професіоналізму діяльності». В подальших наших пу-

блікаціях слід обґрунтувати дані категорії на рівні емпіричної перевірки. 
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Prymachok L. L. Substantiation of the process of professional growth of the person 

in contemporary psychological researches. The article describes the main theoretical positions 

of ratio-humanistic psychology according to the process of professional growth of a future spe-

cialist. It was substantiated the process of professional growth of a person as acme-oriented pro-

cess which was connected with the semantic formation of a multidimensional human world. It 

was noted that ratio-humanistic psychology offered great opportunities for studying the process 

of professional growth, based on the category of integrity, which manifested itself in terms and 

meanings. It was also emphasized that rational and humanistic psychology could substantiate the 

category of professional growth as a process of fundamental transformation of the person, which 

implied an active qualitative transformation of his/her inner world, led to a fundamentally new 

structure and mode of life, was open self-regulated integral system that provided productivity 

self-realization. In this context, the process of professional growth can be represented as a gradu-

al transformation of a human thinking (with its individual characteristics) into professional think-
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ing, which takes part in ensuring the integrity and systematic nature of a professional picture of 

the world, and ensures self-development of one‘s own personality. The category of professional 

growth also becomes quite understandable, because it is linked in the theory of ratio-humanistic 

psychology with a process of generating psychological ontology, transferring the research center of 

gravity into a space of a real life, where the professional growth of a person takes its worthy place. 

Key words: professional growth, ratio-humanistic psychology, acme-oriented process, 

multidimensional world of a person, a professional picture of the world, professional thinking, 

self-development of the person. 
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Савельєва Юлія Сергіївна 

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ЖІНКИ В ЕКСТРЕМАЛЬНІЙ 

СИТУАЦІЇ, ЗУМОВЛЕНІЙ ПЕРЕДЧАСНИМ  

НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ 

Савельєва Ю. С. Психологічна адаптація жінки в екстремальній ситуації, 

зумовленій передчасним народженням дитини. Дослідження в галузі вивчення мате-

ринства підкреслюють, що материнство як психосоціальний феномен розглядають з таких 

основних позицій – як забезпечення умов для розвитку дитини і як кардинальні зміни осо-

бистісної сфери жінки. Психологія зосереджує свою увагу на вивченні психологічних 

чинників, які можуть слугувати факторами адаптації та дезадаптації жінки у психотрав-

муючих ситуаціях. Особливий інтерес становить питання про вплив передчасного народ-

ження дитини на психоемоційний стан жінки. Статтю присвячено проблемі дослідження 

психоемоційного стану жінок, які народили передчасно. Викладено результати до-

слідження особливостей рівня тривожності жінок в ситуації передчасного народження 

дитини. Описані рекомендації щодо організації психологічної допомоги жінкам передчас-

но народжених дітей, які передбачають роботу з суб‘єктивним сприйняттям ситуації, у 

тому числі розширення поглядів щодо даної ситуації, та корекцію неефективних у кон-

кретних умовах адаптаційних механізмів (психологічних захистів).  

Ключові слова: екстремальна ситуація, передчасні пологи, передчасно народжена 

дитина, адаптація жінки в ситуації передчасного народження дитини. 

Савельева Ю. С. Психологическая адаптация женщины в экстремальной  

ситуации, обусловленной преждевременным рождением ребенка. Исследования в об-

ласти изучения материнства подчеркивают, что материнство как психосоциальный фено-

мен рассматривают с таких основных позиций - как обеспечение условий для развития 

ребенка и как кардинальные изменения личностной сферы женщины. Психология сосре-

дотачивает свое внимание на изучении психологических факторов, которые могут слу-

жить факторами адаптации и дезадаптации женщины в психотравмирующих ситуациях. 

Особый интерес представляет вопрос о влиянии преждевременного рождения ребенка на 

психоэмоциональное состояние женщины. Статья посвящена проблеме исследования пси-

хоэмоционального состояния женщин, родивших преждевременно. Изложены результаты 

исследования особенностей уровня тревожности женщин в ситуации преждевременного 

рождения ребенка. Описаны рекомендации по организации психологической помощи 

женщинам преждевременно рожденных детей, которые предполагают работу с субъек-


