
 

  
 

 



 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90  

 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

             (вид завдання) 

Галузь знань 

05 - Соціальні та 

поведінкові науки  
 (шифр і назва) 

 

Спеціальність  

053 Психологія 

 (код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 

(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

 

__магістр__ 

Нормативна  

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 78 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: ___іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: розкрити особливості роботи психолога з сім’єю у період очікування 

дитини та донесення до студента теорії пренатальної психології та основ 

практичного застосування новітніх досліджень.  

Завдання навчальної дисципліни «Перинатальна психологія»:  

1. 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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить  3  

кредиту ЄКТС. 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

МОДУЛЬ 1: Теоретичні погляди на перинатальну психологію  

Тема 1. Предмет та завдання перинатальної психології. Основні розділи 

перинатальної психології. 

Тема 2. Психологічна та фізіологічна готовність до материнства.  

Тема 3. Становлення материнської ідентичності жінки. 

Тема 4. Становлення батьківської ідентичності чоловіка. Етапи становлення 

батьківської ідентичності. Роль батька дитини у психологічному здоров’ї матері 

та дитини. 

Тема 5. Основні теорії дитячого розвитку (теорія об’єктних відносин), 

теорія прихильності Дж. Боулбі. 



Тема 6. Розвиток психіки дитини в пренатальному, пренатальному 

періодах, розвиток психіки дитини в раннього віку. 

МОДУЛЬ 2. Практична перинатальна психологія: консультування, 

етапи, моделі, підходи, психотехніки 

Тема 7. Принципи і завдання психологічної роботи з сім'єю,яка очікує 

дитину. Етапи консультативного процесу. 

Тема 8.  Перинатальні та неонатальні втрати: особливості психологічного 

консультування.  

Тема 9. Проективні методи роботи з вагітною жінкою психології. 

Тема 10. Програма психологічної підготовки вагітної жінки до перших 

пологів. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1:  Теоретичні погляди на перинатальну психологію 

 

 

Тема 1.   Предмет 

та завдання 

перинатальної 

психології. Основні 

розділи 

перинатальної 

психології  

8 2 - - 6 9 2 - - 7 

Тема 2.  

Психологічна та 

фізіологічна 

готовність до 

материнства.  

8 2 - - 6 20 9 - - 7 

Тема 3.  

Становлення 

материнської 

ідентичності жінки. 

10 2 2 - 6 12 2 2  8 

Тема 4.  

Становлення 

батьківської 

ідентичності 

чоловіка. Етапи 

становлення 

батьківської 

ідентичності. Роль 

батька дитини у 

психологічному 

здоров’ї матері та 

дитини 

8 2 - - 6 12 2 2  8 



 

* – за наявності 

 5. Теми семінарських занять 

 

Програмою не передбачені. 

 

 

 

Тема 5.  Основні 

теорії дитячого 

розвитку (теорія 

об’єктних 

відносин), теорія 

прихильності Дж. 

Боулбі 

10 2 2 - 6 8 - - - 8 

Тема 6.  Розвиток 

психіки дитини в 

пренатальному, 

пренатальному 

періодах, розвиток 

психіки дитини в 

раннього віку 

8 2 - - 6 8 - - - 8 

Змістовий модуль 2.  Практична перинатальна психологія: консультування, етапи, 

моделі, підходи, психотехніки 

Тема7.  Принципи і 

завдання 

психологічної 

роботи з сім'єю,яка 

очікує дитину. 

Етапи 

консультативного 

процесу 

10 2 2 - 6 8 - - - 8 

Тема 8.  

Перинатальні та 

неонатальні втрати: 

особливості 

психологічного 

консультування.  

8 2 - - 6 8 - - - 8 

Тема 9.   

Проективні методи 

роботи з вагітною 

жінкою психології. 

 

10 2 2 - 6 8 - - - 8 

Тема 10. Програма 

психологічної 

підготовки вагітної 

жінки до перших 

пологів. 

 

10 2 2 - 6 8 - - - 8 

ІНДЗ* - - - - - - - - - - 

Усього годин 90 20 10 - 60 90 8 4  78 



6. Теми практичних  занять 

 

 

7.Теми лабораторних занять 

 

Програмою не передбачені. 

8. Самостійна робота 

 

Форма самостійної роботи - аналіз навчальної літератури, форма звітності - 

доповідь, реферат, конспект. 

Передбачається вивчення додаткових питань для самостійного опрацювання, 

які не входять до плану аудиторних занять і забезпечують поглиблене вивчення 

студентами тем в процесі підготовки до практичних занять:  

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальні завдання призначені для підготовки та участі студентів в 

науковій роботі кафедри. Завдання мають бути виконані письмово. 

 

10. Методи навчання 

Програмою курсу передбачено читання лекцій, виконання практичних 

робіт, організацію дискусій, відео-презентації та демонстрації прикладів. 

Освоєння курсу припускає, крім відвідування лекцій і практичних занять, 

виконання домашніх завдань.  

11. Методи контролю 

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді та реферати, 

письмові контрольні завдання, участь у дискусіях та обговореннях,індивідуальні 

завдання.  

До поточної оцінки можуть бути додані бали за участь студента у науково-

дослідницькій, пошуковій роботі, олімпіадах та конференціях за даною 

дисципліною. Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

1.Перинатальна психологія у світовій практиці та на теренах України.  

2.Основні напрями практичної діяльності перинатального психолога.  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення материнської ідентичності жінки . 2 

2 Основні теорії дитячого розвитку (теорія об’єктних відносин), 

теорія прихильності Дж. Боулбі . 

2 

3 Принципи і завдання психологічної роботи з сім'єю, яка очікує 

дитину. Етапи консультативного процесу 

2 

4 Проективні методи роботи з вагітною жінкою. 2 

5 Програма психологічної підготовки вагітної жінки до перших 

пологів. 

2 
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3. Кризи становлення материнської сфери жінки. 

4. Становлення материнської ідентичності жінки.  

5. Психологічна готовність до материнства. 

6. Підготовка вагітної жінки до пологів.  

7. Партнерські пологи. 

8. Перинатальні та неональні втрати. 

9. Консультація психолога як психологічна допомога у горі.  

10. Постабортний синдром. 

11. Наукові дослідження у галузі перинатальної психології та психології 

материнства.  

12. Психологічна готовність до материнства. 

13. Підготовка вагітної жінки до пологів.  

14. Ювенальна, зріла та пізні вагітності. 

15. Кризи становлення материнської сфери жінки.  

16. Становлення материнської ідентичності жінки. 

17. Потреба в дітях. Особливості потреби в дітях у сучасній Україні. 

18. Психологія вагітності. Етапи виношування дитини та психологія пологів.  

19. Криза народження 

20. Розвиток дитини у ранньому онтогенезі і функції матері.  

21. Перша вагітність, друга та наступні вагітності. 

22. Стосунки між сіблінгами 

23. Реалізація потреби в дітях через усиновлення чи сурогатне материнство. 

24. Психологічний супровід становлення родительської ідентичності 

усиновителів.  

25. Девіантне материнство, проблема позбавлення материнства. 

26. Робота психолога у соціальній службі з жінками матерями.  

27. Методи роботи перинатального психолога 

28. Наукові дослідження у галузі перинатальної психології та психології 

материнства  

29. Психологічна допомога сім’ї в період виношування дитини. 

30. Групові види роботи по підготовці жінки до пологів. 

31. Партнерські пологи, роль партнера у підготовці жінки до пологів, та у 

пологах.  

32. Типові страхи вагітної жінки. Міфи про виношування дитини. 

33. Матері одиночки, «дитина для себе». 

34. Багатодітні сім’ї, особливості материнської сфери багатодітної матері 

35. Наукові дослідження у галузі перинатальної психології та психології 

материнства 
 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
Орієнтовний приклад для екзамену 

 

 Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

10 10 10 10 10 100 

 



 

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 

 

13. Методичне забезпечення 

Конспект лекцій, методичні вказівки з організації самостійної роботи 

студентів до дисципліни «Перинатальна психологія». 

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

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

140 с. 

2. Скрипніков А.М. Перинатальна психологія / А.М.Скрипніков, 

Л.О.Герасименко, Р.І.Ісаков. – Київ : Медкнига, 2017. – 167 с. 

 

 

14. Рекомендована література 

 

Основна 

 

1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

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

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

консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое 

руководство. – М.:, 2010. – 487 с. 

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

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