
 

 

 
 



 

 

 



 

ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни ―Перинатальна психологія‖ складено 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки 

другого (магістерського) рівня спеціальності 053 «психологія» 
(назва рівня вищої освіти)     (код і назва спеціальності) 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення виникнення, 

динаміку та особливості психологічного та психічного розвитку системи «мати- 

дитина», закономірності ранніх етапів онтогенезу людини від зачаття до перших 

років життя після народження в його взаємодії з матір’ю та батьком.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Вивчення дисципліни «Перинатальна психологія» спрямоване на 

ознайомлення студентів з особливостями роботи психолога з сім’єю у період 

очікування дитини. 

Помилку, пов'язану з відсутністю уваги до новонародженого і його 

взаємодії з матір'ю, що існувала в медицині, виправив Л. С. Виготський, який 

звернув особливу увагу на роль матері в розвитку дитини як представника роду 

людського і суб'єкта пізнавальної діяльності. Момент народження він вважав 

нижньою межею дитячої психології. В рамках перинатальної психології 

вивчаються психологія вагітних і породіль, закономірності виникнення і 

функціонування психіки плода та новонародженого, складних процесів, що 

відбуваються в системах «сім'я, яка очікує народження дитини» і «сім'я 

новонародженого».  

Сьогодні у психологів з'явилася реальна можливість активно працювати в 

жіночих консультаціях, пологових будинках для надання психологічної 

підтримки вагітним, породіллям, їх родичам, самим немовлятам, а також 

медичному персоналу. Існує гостра необхідність взаємодії акушерів-гінекологів, 

неонатологів, психологів, фахівців з соціальної роботи та педагогів для спільного 

супроводу діади «мати - дитя» на етапах вагітності, пологів та післяпологового 

становлення тріади «батько - мати - дитина». Тому дана дисципліна є важливою 

складовою професійного становлення та зростання студентів-психологів.  

Дисципліна за вибором. 

Курс ґрунтується на раніше вивчених студентами дисциплінах, насамперед: 

«Основи психологічної практики», «Загальна психологія», «Вікова психологія», 

«Психологія особистості». 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить  3  

кредиту ЄКТС. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 МОДУЛЬ 1: Теоретичні погляди на перинатальну психологію  

Змістовий модуль 1. Предмет та завдання перинатальної психології. 

Основні розділи перинатальної психології. 

Змістовий модуль 2. Психологічна та фізіологічна готовність до 

материнства.  



Змістовий модуль 3. Становлення материнської ідентичності жінки. 

Змістовий модуль 4. Становлення батьківської ідентичності чоловіка. 

Етапи становлення батьківської ідентичності. Роль батька дитини у 

психологічному здоров’ї матері та дитини. 

Змістовий модуль 5. Основні теорії дитячого розвитку (теорія об’єктних 

відносин), теорія прихильності Дж. Боулбі. 

Змістовий модуль 6. Розвиток психіки дитини в пренатальному, 

пренатальному періодах, розвиток психіки дитини в раннього віку. 

МОДУЛЬ 2. Практична перинатальна психологія: консультування, етапи, 

моделі, підходи, психотехніки 

Змістовий модуль 7. Принципи і завдання психологічної роботи з 

сім'єю,яка очікує дитину. Етапи консультативного процесу. 

Змістовий модуль 8.  Перинатальні та неонатальні втрати: особливості 

психологічного консультування.  

Змістовий модуль 9. Проективні методи роботи з вагітною жінкою 

психології. 

Змістовий модуль 10. Програма психологічної підготовки вагітної жінки до 

перших пологів. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: складається в підготовці фахівців-психологів для практичної і 

дослідницької роботи в галузі перинатальної психології та психології 

батьківства. 

 

Завдання: 
1. Ознайомити студента з новітніми теоретичними досягненнями у галузі 

перинатальної психології та психології материнства.  

2. дати студентам знання про психічному розвитку дитини в пренатальному, 

перинатальному та ранньому післяпологовому періоді розвитку 

3. Дати студентам уявлення і практичні знання про психологію та 

психофізіології зачаття, вагітності, пологів та післяпологового періоду в 

нормі і при порушеннях 

4. Навчити основним практичним підходам у роботі з сім’ю у період 

очікування дитини.  

5. Навчити студента основам консультативної діяльності у перинатальних 

закладах.  

6. Ознайомити з основними підходами у роботі з кризами становлення 

материнства.  

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) Компетентності  соціально – особистісні (КСО): 

КСО.02 - здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і 

моралі у міжособистісних стосунках та у суспільстві. 

 КСО.04 - здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та 

складних ідей.  



КСО.05 - здатність до толерантних комунікаційних взаємодій.  

КСО.06 - екологічна грамотність, здатність оцінювати вплив 

антропологічного фактору на довкілля та вести здоровий спосіб життя. 

КСО.07 - здатність вирішувати нестандартні завдання та приймати рішення в 

умовах невизначеності.  

КСО.12 - здатність до саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя. 

б) Загально-професійні(КЗН):  

КЗН.01 - базові уявлення про основи психології, педагогіки, що сприяють 

розвиткові загальної культури та соціалізації особистості, схильності до етичних 

цінностей.  

КЗН.09 - готовність до самостійної висококваліфікованої роботи у галузі 

психології з усіма верствами населення, які потребують професійної гуманітарної 

допомоги. 

в) Професійні компетентності (загально-професійні: КЗП) 

 КЗП.01 - фундаментальні знання сучасних уявлень про індивідуальні 

особливості та потреби в життєдіяльності людини з урахуванням стану здоров'я, 

темпераментальних, особистісних і статево-вікових особливостей, вікових етапів і 

криз розвитку, приналежності до гендерної, етнічної, професійної та ін. 

соціальних груп. 

 КЗП.03 - базові знання про   специфіку психіки її системність  та розуміння 

системного зв'язку базових категорій психологічної науки. 

 КЗП.06 - базові уявлення про стадії індивідуального розвитку та про 

онтогенетичне програмування основних адаптивних функцій 

 г)спеціалізовано – професійні (КСП): 

КСП.03 - спеціальні знання про поєднання медичного і психологічного 

підходів в роботі з клієнтами з психосоматичними порушеннями 

КСП.07 - поглиблені знання теорії та практики розвиток особистісного 

потенціалу  як засобу вирішення  проблем в умовах високої конкуренції 

 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен знати: 

- особливості психології сім’ї у період планування та виношування дитини;  

- особливості становлення материнської ідентичності жінки;  

- особливості становлення стосунків жінки з ненародженою та 

новонародженою дитиною;  

- знати теоретичні основи новітніх досліджень консультативної діяльності 

перинатальних психологів.  

вміти:  

- консультувати сім’ю у період планування, виношування, народження 

дитини;  

- консультувати сім’ю з новонародженою дитиною;  

- консультувати жінку у кризові періоди становлення материнської 

ідентичності;  

- консультувати жінку з післяпологовими депресіями; консультувати жінок з 

постабортними синдромами;  

- вміти працювати з перинатальними та неонатальними втратами. 



 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое 

консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое 

руководство. – М.:, 2010. – 487 с. 

2. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. – М.: Класс, 2013. – 208 с. 

3. Добряков І.В. Перинатальная психология. – СПб.: Питер, 2010. – 272 с. 

4. Максимович О. М., Постовий В. Г. Особливості виховання дітей із розлучених 

сімей: Навч.-методичний посібник. – К.: ДЦССМ, 2004. – 140 с. 

5. Москалець В. П., Гасюк М. Б., Іщук О. Ю., Шевчук Г. С. Використання 

психомалюнку для психологічної підготовки вагітної жінки до пологів: 30 – 40 

тиждень вагітності, практичний аспект // Практична психологія і соціальна 

робота. – 2007. – № 12. – С. 

6. Коваленко Н.П. Перинатальная психология. СПб.: «Ювента», 2000. – 192 с. 
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1. Боулби Дж. Привязанность. М., 2003. 

2. Добряков И. В. Клинико-психологические методы определения типа 

психологического компонента гестационной доминанты / И. В. Добряков // 

Хрестоматия по перинатальной психологии. – М., 2005. – С. 93—102. 

3. Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекция по детской патопсихологии. 

Ростов-на-Дону, 2000. 

4. Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству.// Вопросы 

психологии, 2000, №5. . – С. 18–27. 

5. Практикум по семейной психотерапии: современные модели и методы. Учебное 

пособие для врачей и психологов / Под ред. Э.Г. Эйдемиллера. – Изд. 2-у, испр. и  

доп. – СПб.: Речь, 2010. – 425 с.  

6. Шпиц Р. А., Коблинер У. Г. Первый год жизни. Психоаналитическое 

исследование нормального и отклоняющегося развития объектных отношений/ 

Пер.с англ. Л. Б. Сумм. Под ред. А. М. Боковикова. — М.: Академический Проект, 

2006. 

 

 

 
Електронні інформаційні ресурси 

Тести, книги student-library.net 
Наукова електрона бібліотека www.e-library.ru, http:l lcyberleninka.n-rlarticle 
 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

5. Методи діагностики успішності навчання: тести 

http://www.e-library.ru/


 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 - 100 А відмінно зараховано 

85 - 89 В добре 

75 - 84 С 

70 - 74 D задовільно 

60 – 69 E 

35 – 59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



 


