
Перинатальна психологія і психологія материнства
Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Перинатальна  психологія  у  світовій  практиці  та  на  теренах
України.

5

2 Основні  напрями  практичної  діяльності  перинатального
психолога.

5

3 Кризи  становлення  материнської  сфери  жінки.  Становлення
материнської ідентичності жінки.

5

4 Ювенальна, зріла та пізні вагітності. 5
5 Психологічна допомога сім’ї в період виношування дитини 3
6 Групові види роботи  по підготовці жінки до пологів. 5
7 Партнерські пологи, роль партнера у підготовці жінки до пологів,

та у пологах.
5

8 Типові страхи вагітної жінки. Міфи про виношування дитини. 5
9 Матері одиночки, «дитина для себе». Психологічний супровід . 5
10 Багатодітні  сім’ї,  особливості  материнської  сфери  багатодітної

матері.
5

11 Кризи  становлення  материнської  ідентичності.,  «украдене
материнство» - девіантна поведінка бабусі.

5

12 «Украдене материнство» - девіантна поведінка бабусі. 5
13 Технологія  побудови  програм  психологічного  супроводу

вагітності.
5

14 Тренінг у роботі з майбутньою матір’ю.. 5
15 Форми роботи з сім’єю у період виношування першої дитини. 5
16 Робота з бездітною парою. Підготовка до усиновлення. 5
17 Підготовка до усиновлення. Зміст та форми роботи. 5
18 Особливості становлення родительської сфери усиновлювачів 5
19 Розлучення та діти у зведених сім’ях. 5
20 Підготовка дитини до народження брата /сестри. 5
21 Велика вікова різниця між дітьми, проблеми та рішення. 5
22 Внутрішня картина здоров’я вагітної жінки 5
8 Разом 120

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

Критерії оцінки самостійної роботи:
Самостійна робота оцінюється за наслідками вибіркової перевірки рівня засвоєння всіх 
питань, винесених на самостійну роботу. За замостійну роботу студент може отримати до 5 
балів.
5 балів «відмінно» - робота студентом виконана в повному обсязі, якісно оформлена;
4 бали «добре» - робота студентом виконана в повному обсязі, є незначні недоліки;
3 бали  «задовільно» - робота  зроблена, але є суттєві помилки;
1-2 бали  «незадовільно» - робота тільки розпочата або виконана  не правильно;



0 балів –робота  відсутня.


