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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Перинатальна психологія та психологія материнства 

Викладач (-і) К.психол.н., професор кафедри загальної та клінічної психології Гасюк Мирослава Богданівна 

Контактний телефон викладача 0997042291 

E-mail викладача myroslava.hassuk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очна/заочна 

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації кожний 3-й четвер місяця 

2. Анотація до курсу 

Основне завдання даного курсу – вивчення психології жінки у період виношування дитини та ключові періоди становлення материнства як 

особистісної сфери жінки, психологічна допомога сім’ї та жінці у перинатальний, неонатальний та постнатальний періоди, психологічний 

супровід материнства. Метою викладання дисципліни «Перинатальна психологія та психологія материнства» є розкрити особливості роботи 

психолога з сім’єю у період очікування дитини на новонародженості. Метою викладання дисципліни є донесення до студента теорії 

пренатальної психології та основ практичного застосування новітніх досліджень 

3. Мета та цілі курсу  

Курс "Перинатальна психологія і психологія материнства" є важливою складовою підготовки професійних психологів.  
Метою викладання дисципліни «Перинатальна психологія та психологія материнства» є розкрити особливості роботи психолога з сім’єю у 

період очікування дитини. Метою викладання дисципліни є донесення до студента теорії пренатальної психології та основ практичного 

застосування новітніх досліджень.  

. Завдання викладання дисципліни «Перинатальна психологія та психологія материнства»: 

1. Ознайомити студента з новітніми теоретичними досягненнями у галузі перинатальної психології та психології материнства. 

2. Навчити основним практичним підходам у роботі з сім’ю у період очікування дитини. 

3. Навчити студента основам консультативної діяльності у перинатальних закладах. 

4. Ознайомити з основними підходами у роботі з кризами становлення материнства. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  



ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, знання юридичних та 

морально-етичних нормативно-регулятивних засад професійної діяльності психолога і готовність неухильно дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.   

ЗК12. Здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і впливати на них з позицій принципу гуманізму; ставитись з повагою до 

мультикультурності та різноманітності. 

 

Фахові компетентності:  
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології  

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку 

психічних явищ. 

 СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел  

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій  

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження  

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації  

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову)  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту  

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики  

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку 

 

Програмні результати навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 
 ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 



психологічного дослідження та технології психологічної допомоги  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника 

 ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій  

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. ПР15. 

Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності.  

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 
 ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги  

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження  

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

 ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника 

 ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 



забезпечувати ефективність власних дій  

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. ПР15. 

Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності.  

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 24 год. /8 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 36 год. / 12 год. 

самостійна робота 120 год. / 160 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

5- й семестр 053 Психологія 3 курс вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. Перинатальна 

психологія у світовій 

практиці та на теренах 

України. Основні напрями 

практичної діяльності 

перинатального психолога. 
 

Лекція Гасюк М. Врахування вікових 

особливостей породіль при 

наданні консультаційної 

допомоги психологом у 

перинатальному закладі // 

Вісник Чернігівського 

державного педагогічного 

університету імені Т. Г. 

Перинатальна психологія 

у світовій практиці та на 

теренах України. 

Основні напрями 

практичної діяльності 

перинатального 

психолога. 

 

Усні відповіді - 5 б 

Реферат, письмові 

повідомлення – 15б 

презентація, групова 

дискусія -15 б 

 

1 тиждень 



Шевченка. Випуск 41. Серія: 

психологічні науки: Збірник 

наукових праць у 2-х т. – 

Чернігів: ЧОПУ, 2006. – Вип. 

41. – Том 1. – С. 53–56. 

Шевчук Г. С. Іщук О. Ю. 

Психологічна експрес-

підготовка вагітних до 

пологів: особливості групової 

роботи з використанням 

методів арт-терапії // 

Актуальні проблеми 

практичної психології. 

Збірник наукових праць. – 

Херсон. – ПП Вишемирський 

В. С., 2007. – С. 231–236. 

Шевчук Г. С. Особливості  

 

 

Тема 2. Кризи становлення 

материнської сфери жінки. 

Становлення материнської 

ідентичності жінки. 

 

Лекція психологічного супроводу 

вагітних жінок, які 

виношують першу дитину: 

Магістерська дисертація. – 

Івано-Франківськ, 2007. – 174 

с. 

Гасюк М. Б., Шевчук Г. С., 

Іщук О. Ю. Психологічні 

особливості емоційного стану 

вагітної жінки у першому 

триместрі вагітності 

(виношування першої дитини) 

// Збірник наукових праць: 

філософія, соціологія, 

Кризи становлення 

материнської сфери 

жінки. Становлення 

материнської ідентичності 

жінки. 

Кризи становлення 

материнської 

ідентичності., «украдене 

материнство» - девіантна 

поведінка бабусі. 

«Украдене материнство» - 

девіантна поведінка 

бабусі. 

 

 1-2тиждень 



психологія. – Івано-

Франківськ: ВЦВ ЦІТ, 2006. – 

Вип. 11. –  Ч. 2. – С. 118–124. 

Захаров А. И. Ребенок до 

рождения и психотерапия 

последствий  

Консультування сім’ї: 

методичні поради для 

консультування батьків. – Ч. 2 

/ За ред. В. Г. Постового. – К.: 

ДЦССМ, 2003. – 303 с. 

 

Тема 3. Психологічна 

готовність до материнства.  

 

Лекція Филиппова Г. Г. Материнство 

и основные аспекты его 

исследования в психологии // 

Вопросы психологии. – 2001. 

– № 2. – с. 22-36. 

Сирс У., Сирс М. В ожидании 

малыша. – М.: Изд-во Эксмо, 

2005. – 576с. 

Ювенальна, зріла та пізні 

вагітності. 

Психологічна допомога 

сім’ї в період 

виношування дитини 

 

 3тиждень 

Тема 4. Підготовка вагітної 

жінки до пологів. 

 

Лекція Гасюк М. Врахування вікових 

особливостей породіль при 

наданні консультаційної 

допомоги психологом у 

перинатальному закладі // 

Вісник Чернігівського 

державного педагогічного 

університету імені Т. Г. 

Шевченка. Випуск 41. Серія: 

психологічні науки: Збірник 

наукових праць у 2-х т. – 

Чернігів: ЧОПУ, 2006. – Вип. 

41. – Том 1. – С. 53–56. 

Групові види роботи  по 

підготовці жінки до 

пологів. 

Партнерські пологи, роль 

партнера у підготовці 

жінки до пологів, та у 

пологах. 

Типові страхи вагітної 

жінки. Міфи про 

виношування дитини. 

 

 4тиждень 



Ланцбург М. Е. О применении 

экзистенциально-

гуманистического подхода в 

психологическом 

консультировании 

беременных женщин и 

молодых родителей // Журнал 

практического психолога. – 

2003. – № 4–5. 

Ланцбург М. Е. 

Психологическая помощь 

семье в период ожидания 

ребенка и первого года его 

жизни // Психотерапия и 

клиническая психология: 

методы, обучение, 

организация. Материалы 

Российской конференции 

“Психотерапия и клиническая 

психология в 

общемедицинской практике”. 

– 26-28 мая 1999. – СПб – 

Іваново: Ивановская 

государственная медицинская 

академия, Российская 

психотерапевтическая 

ассоциация, 2000. – С. 313–

320. 

 

Тема 5. Становлення 

батьківської ідентичності 

чоловіка. Етапи становлення 

батьківської ідентичності. 

Лекція Консультування сім’ї: 

методичні поради для 

консультування батьків. – Ч. 2 

/ За ред. В. Г. Постового. – К.: 

Етапи становлення 

батьківської ідентичності 

 5тиждень 



 ДЦССМ, 2003. – 303 с. 

Ланцбург М. Е. О применении 

экзистенциально-

гуманистического подхода в 

психологическом 

консультировании 

беременных женщин и 

молодых родителей // Журнал 

практического психолога. – 

2003. – № 4–5. 

 

 

Тема 6. Роль батька дитини 

у психологічному здоров’ї 

матері та дитини. 

 Підготовка до партнерських 

пологів. Партнерські пологи. 

 

Лекція Максимович О. М., Постовий 

В. Г. Особливості виховання 

дітей із розлучених сімей: 

Навч.-методичний посібник. – 

К.: ДЦССМ, 2004. –    140 с. 

 

Тренінг у роботі з 

майбутнімми батьками. 

Технологія побудови 

програм психологічного 

супроводу вагітності. 

 

 6 тиждень 

Тема 7. Перинатальні та 

неональні втрати. 

Консультація психолога як 

психологічна допомога у 

горі.  

 

Лекція Кочюнас Р. Психологическое 

консультирование и групповая 

психотерапия. – М.: 

Академический проект; 

Трикста, 2004. – 464 с. 

 

Психологічна допомога  

сім’ї в горі. Форми роботи 

з сім’єю у період 

виношування першої 

дитини. 

при неотатальній утраті 

Групи підтримки. 

 

 7 тиждень 

Тема8 Постабортний 

синдром. Симптоми, 

діагностика, допомога. 

 

Лекція Ланцбург М. Е. 

Психологическая помощь 

семье в период ожидания 

ребенка и первого года его 

жизни // Психотерапия и 

клиническая психология: 

методы, обучение, 

Діагностика, форми та 

методи супроводу 

лікування.  

 8 тиждень 



организация. Материалы 

Российской конференции 

“Психотерапия и клиническая 

психология в 

общемедицинской практике”. 

– 26-28 мая 1999. – СПб – 

Іваново: Ивановская 

государственная медицинская 

академия, Российская 

психотерапевтическая 

ассоциация, 2000. – С. 313–

320. 

 

Тема 9 Ненормативна криза 

бездітності  та особливості її 

подолання  

 

Лекція Овчарова Р. В. 

Психологическое 

сопровождение родительства. 

– М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2003. – 319 с 

Филиппова Г. Г. Материнство 

и основные аспекты его 

исследования в психологии // 

Вопросы психологии. – 2001. 

– № 2. – с. 22-36. 

Ряплова Е. А., Коряков Я. И. 

Психологические аспекты 

подготовки молодой семьи к 

рождению здорового ребенка 

// Практическая психология, 2 

том, Екатеринбург, 1999. – С. 

123–138. 

 

Робота з бездітною парою. 

Підготовка до 

усиновлення. 

Підготовка до 

усиновлення. Зміст та 

форми роботи. 

Особливості становлення 

родительської сфери 

усиновлювачів 

Розлучення та діти у 

зведених сім’ях. 

 

 9тиждень 

Тема 10 Порівняльний 

аналіз методологічних 

Лекція Филиппова Г. Г. Материнство 

и основные аспекты его 

Методи дослідження 

вагітної та її сім’ї 

 10 тиждень  



особливостей застосування 

методів психодіагностики у 

психології вагітності та 

материнства. 

ства 

исследования в психологии // 

Вопросы психологии. – 2001. 

– № 2. – с. 22-36. 

Ряплова Е. А., Лыскина Н. И. 

Исследование потребности 

женщин в психологическом 

сопровождении 

беременности// Практическая 

психология, 2 том, 2000. – С. 

44–56. 

 

Тема 11. Проективні методи 

роботи з вагітною жінкою 

психології. Технологія 

використання проективних 

методів роботи. 

 

Лекція Шевчук Г. С. Іщук О. Ю. 

Психологічна експрес-

підготовка вагітних до 

пологів: особливості групової 

роботи з використанням 

методів арт-терапії // 

Актуальні проблеми 

практичної психології. 

Збірник наукових праць. – 

Херсон. – ПП Вишемирський 

В. С., 2007. – С. 231–236. 

Шевчук Г. С. Особливості 

психологічного супроводу 

вагітних жінок, які 

виношують першу дитину: 

Магістерська дисертація. – 

Івано-Франківськ, 2007. – 174 

с. 

 

Проективний малюнок 

«Мої пологи», «Моя 

дитина». 

Психотерапевтичний 

потенціал проетивних 

методів роботи 

 11 тиждень 

Тема12. . Практична  

діяльність психолога у 

перинатальних закладах 

Лекція Гасюк М., Іщук О., Шевчук Г. 

Використання психомалюнку 

для психологічної підготовки 

Підготовка дитини до 

народження брата /сестри. 

Велика вікова різниця між 

 12 тиждень 



 

 

вагітної жінки до пологів (30–

40 тижні вагітності) // 

Психологія і суспільство. – 

2006. – № 3. – С. 140–148. 

 

дітьми, проблеми та 

рішення. 

 

Тема 13 Програма 

психологічної підготовки 

вагітної жінки до перших 

пологів 

Лекція  

Овчарова Р. В. 

Психологическое 

сопровождение родительства. – 

М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2003. – 319 с 

Внутрішня картина 

здоров’я вагітної жінки 

 13 тиждень 

Тема 14. Ревність між 

сіблінгами. Домпомога 

батькам у вирішенні 

проблеми ревності 

Лекція Шевчук Г. С. Іщук О. Ю. 

Психологічна експрес-

підготовка вагітних до 

пологів: особливості групової 

роботи з використанням 

методів арт-терапії // 

Актуальні проблеми 

практичної психології. 

Збірник наукових праць. – 

Херсон. – ПП Вишемирський 

В. С., 2007. – С. 231–236. 

Шевчук Г. С. Особливості 

психологічного супроводу 

вагітних жінок, які 

виношують першу дитину: 

Магістерська дисертація. – 

Івано-Франківськ, 2007. – 174 

с. 

 

Технології побудови 

програм психологічного 

супроводу вагітності та 

материнства. 

 14 тиждень 

Тема 15 Наукові 

дослідження у галузі 

перинатальної психології 

Лекція  Методологія наукових 

досліджень у психології 

материнства 

 15тиждень 



      

6. Система оцінювання курсу 

У результаті засвоєння дисципліни «Експериментальна психологія» студент може набрати максимально 100 балів. 

Т1, Т2, Т3, Т4 

Усні та письмові відповіді - 5 б  

Реферат,  наукове повідомлення – 15 

Презентація, участь у груповій дискусії - 15 б 

Тести – 10 б 

 

Т5, Т6, Т7, Т8, Т9 

Усні відповіді - 5 б  

Реферат, письмові повідомлення -15б 

Презентація, тренінгове заняття-15б  

Контрольна робота–10б 

Тести – 10 б  

Сумарна кількість – 100 балів. 

 

                                                                         Критерії оцінювання знань студентів: 
 

В основу системи оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни закладено такі критерії:  

1) повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні інформації щодо змісту навчальної дисципліни; 

2) адекватність знань – їх правильність, відповідність засадничим основам курсу;  

3) усвідомленість (осмисленість) знань – розуміння смислу інформації по навчальній дисципліні та вміння його вербалізувати:  

4) вміння творчо мислити, інтерпретувати своє бачення і розуміння поставлених завдань («побічний продукт») діяльності  

Відтак, оцінка «відмінно» ставиться за наявність у студента вичерпних і правильних знань щодо головних проблем ТТС, розгляду яких 

були присвячені лекційні та семінарські заняття. Притім, знання мають бути осмисленими, що виявляється у повноті та адекватності їх 

пояснення. Вміння підходити до виконання завдань не лише у форматі репродукції, а й з елементами креативності.  

Оцінка «добре» ставиться за наявність у студента знань щодо більшості тем з дисципліни, які передбачені навчальною програмою. 

Притім, знання характеризуються адекватністю, але є частково усвідомленими (студент за формою відповідає правильно, а пояснит и 

смисл може не завжди). 

Оцінка «задовільно» ставиться за наявність у студента фрагментарних знань з дисципліни, які при цьому не завжди точно ним 

розуміються і недостатньо повно вербалізуються. 

 Оцінка «незадовільно» ставиться за відсутність у студента знань щодо головних проблем з дисципліни або ж за наявність часткових 



знань, які він неправильно розуміє і неправильно трактує.  

Вимоги до письмової роботи Перед написанням письмової роботи у форматі тестів, контрольної роботи, самоаналізу тощо 

студенти отримують  завдання та посилання  на навчально-методичну й наукову літературу для 

самостійної підготовки.  

Виконання індивідуальних завдань  покликане розвивати самостійність  навчальної діяльності, 

мисленнєві операції в опрацюванні навчального матеріалу (аналіз, порівняння, конкретизація, 

узагальнення, класифікація, синтез тощо), а також творчі здібності, комунікативний потенціал, 

здатність до самоорганізації, що виявляється у спроможності репрезентувати опрацьований матеріал. 

Семінарські заняття Семінарське заняття №1. Потреба в дітях. Особливості потреби в дітях у сучасній Україні. 

Семінарське заняття №2. Кризи становлення материнської сфери жінки. Становлення материнської 

ідентичності жінки. 

Семінарське заняття №3. Психологічна готовність до материнства. Підготовка вагітної жінки до 

пологів.  

Семінарське заняття №2Врахування вікових особливостей вагітної жінки у роботі з нею. Ювенальна, 

зріла та пізні вагітності. 

Семінарське заняття № 3Психологія вагітності. Етапи  виношування дитини та психологія пологів 

Робота психолога по підготовці вагітної жінки до пологів. Криза народження 

Семінарське заняття №4 Розвиток дитини у ранньому онтогенезі і функції матері. 

Семінарське заняття №5 Перша вагітність, друга та наступні вагітності. Стосунки між сіблінгами. 

Семінарське заняття №6 Перинатальні та неональні втрати. Консультація психолога як психологічна 

допомога у горі.  

Семінарське заняття №6 Постабортний синдром. Діагностика, шляхи подолання. 

Семінарське заняття №8 Реалізація потреби в дітях через усиновлення чи сурогатне материнство.. 

Психологічний супровід становлення родительської ідентичності усиновителів 

Семінарське заняття № 9 Девіантне материнство, проблема позбавлення материнства. Робота 

психолога у соціальній службі з жінками матерями. 

Семінарське заняття №10 Методи роботи перинатального психолога. 

Проективний малюнок «Мої пологи», «Моя дитина». Психотерапевтичний потенціал проетивних 

методів роботи 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

 

7. Політика курсу 

Політика курсу Перинатальна психологія і психологія материнства передбачає перездачу усіх невиконаних завдань внаслідок серйозних 



запізнень на заняття або пропущених пар без поважних причин. Студенти, які слухають дисципліну зобов’язані відпрацювати заняття/ 

невиконаний обсяг робіт (переписати контрольну роботу, написати реферат, виконати творчу роботу, виконати тестові завдання). У випадку 

невиконання студентами вищеозначених вимог, запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування) 

студент буде недопущений до здачі підсумкового контролю (у разі якщо він не відпрацює пропущені заняття і не виконає обов’язкову 

навчальну  програму). Якщо студент не ліквідував заборгованість і не набрав мінімум 50 балів, він буде спрямований на повторне вивчення 

навчальної дисципліни. 

8. Рекомендована література 

1. Авдеева Н. Н., Мещерякова С. Ю. Вы и младенец: у истоков общения. – М.: Педагогика, 1991. – 158 с. 

2. Айви А. Е., Айви М. Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: практическое 

руководство. – М.:, 2000. – 487 с. 

3. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – М.: Класс, 2000. – 208 с. 

4. Баженова О. В., Баз Л. Л., Копыл О. А. Готовность к материнству: выделение факторов, условий психологического риска для будущего 

развития ребенка // Синапс. – 1993. – № 4. – с. 35–42. 

5.  Батьків не обирають...(проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні). – К.: А. Л. Д., 1997. – 144 с. 

6. Боровикова Н. В. Боль при родах и ее подавление // Материалы 3-й межобластной научно-практической конференции “Нелекарственная 

терапия патологии репродуктивной системы человека”, 2001. Сборник трудов ВМА. Том 53., выпуск 4. – С. 213–221. 

7. Братусь И. Как рождали в старину? // Для будущих мам. – 2004. – № 2. –  С. 11–14. 

8. Брутман В. И., Варга А. Я., Радионова М. С. Особенности семейного воспитания и личностные характеристики женщин, бросающих своих 
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