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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Пренатальна та 

перинатальна психологія» складена Олексюк О.Є. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів 6.010101 Дошкільна освіта. 

Предметом навчальної дисципліни є особливості психологічних, 

фізіологічних та соціально-духовних змін жінки у процесі пренатального, 

перинатального та постнатального розвитку  

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, вікова психологія, 

соціальна психологія, основи психодіагностики, зоопсихологія, порівняльна 

психологія, когнітивна психологія. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у свідомості 

студентів розуміння значення і особливостей внутрішньоутробного періоду 

розвитку дитини, сприяння підготовки студентів до народження здорової дитини 

та виховання її у перші тижні життя. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- сформувати в студентів уявлення про сутність та основну проблематику 

пренатальної та перинатальної психології як окремих видів психологічної 

практики, а також про їх місце і роль в сучасній психологічній практиці; 

- ознайомити студентів з основами поняттями, принципами, концепціями 

пренатальної та перинатальної психології; 

- методологічна спрямованість лекцій, практичних занять та самостійної роботи 

студентів з метою розуміння і засвоєння сутності теоретичних основ, сучасних 

поглядів на пренатальну та перинатальну психологію;  

- засвоєння студентами сучасних методів та прийомів пренатальної та 

перинатальної психології для диференційованого застосування їх на практиці; 

- виробити у студентів ряд умінь та навичок застосування набутих знань у 

практичних сферах своєї діяльності, активізувати особистісний та творчий 

потенціал майбутніх батьків; 

- сформувати вміння використовувати на практиці придбані протягом вивчення 

курсу теоретичні знання; 

- займатися науковими дослідженнями у даній галузі. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

таким компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

- здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє культурою 

мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації (ОК1) 



- Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння педагогічною 

майстерністю (ОК3) 

- здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює культурологічні і 

загальнолюдські розуміння світу (ОК7) 

- здатність дотримуватись професійно-етичних умов в процесі здійснення 

професійної діяльності (ОК12) 

ІІ. Фахові:  

- здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, які 

враховують особливості розвитку дитини, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства (ПК1) 

- здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній діяльності в 

дошкільних навчальних закладах (ПК2) 

- здатність до створення соціально і психологічно сприятливого середовища в 

дошкільних навчальних закладах (ПК3) 

- Здатність бути готовим до попередження та профілактики особистої 

професійної непридатності, професійної втоми (ПК 5) 

- здатність до кваліфікованого виконання своїх обов’язків з навчання і 

виховання дітей, прогнозування наслідків здійснювати педагогічних впливів 

на дитину (ПК9) 

- здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей дошкільного віку 

(ПК12) 

- здатність використовувати різні форми організації навчальної діяльності дітей 

у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини (ПК16) 

- здатність  до самостійної навчальної та наукової діяльності, самостійного 

мислення (ПК26) 

- здатність набувати в процесі навчання професійної майстерності 

організаційно-методичних навичок, вміння творчо використовувати отриманні 

знання в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку (ПК27) 

- Здатність акумулювати та адаптувати передовий досвід до власної 

професійної діяльності з урахуванням психологічних особливостей дитячого 

колективу та кожної дитини зокрема (ПК 64) 

- здатність складати практичні рекомендації щодо використання результатів 

наукових досліджень (ПК103) 

- готовність представляти результати дослідження у формах звітів, рефератів, 

публікацій та публічних обговорень (ПК104) 

- здатність до участі в роботі наукових колективів, які проводять дослідження з 

різних напрямків дошкільної освіти (ПК105) 

- здатність аналізувати сучасні тенденції розвитку педагогічної науки в цілому 

та дошкільній освіті зокрема (ПК106) 



- здатність враховувати в процесі здійснення організаційно-управлінської 

діяльності особливості дошкільної освіти дітей (ПК113) 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

КРЕДИТ 1. ПСИХОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І СУПРОВІД ВАГІТНОСТІ.  

Тема 1. Психологічна концепція вагітності. Психофізіологічні аспекти 

зачаття. Клітинна та інші види пренатальної пам’яті плода. Психологічний 

портрет вагітної жінки. Мотивація вагітності. Вагітність як одна з основних точок 

формування жіночої ідентичності. Стиль переживання вагітності.  

Тема 2. Класифікації Г.Г.Філіппової, І.В.Добрякова. Малюнкові методики: 

«Я і моя дитина», «Я і моя мама», лист своїй дитині.  

Тема 3. Психологічний тип гестаційної домінанти. Психологічна специфіка 

вагітності по триместрах. Кореляція типу материнства з особливостями сімейної й 

особистої історії. Внутрішньоутробний розвиток плода. Кризові моменти 

вагітності. Сенсорні здібності плода. Емоційний контакт «мати-дитя». 

КРЕДИТ 2. ПСИХОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І СУПРОВІД ПОЛОГІВ.  

Тема 1. Передвісники пологів. Робота зі страхами перед пологами. Зв’язок 

терміну народження дитини з типом переживання вагітності.  

Тема 2. Причини передчасних пологів. Перебіг пологів в залежності від типу 

гестаційної домінанти. Психологічні аспекти пологів за періодами. Пологи з 

партнером – за і проти. Культурні традиції, що стосуються участі партнерів в 

пологах.  

Тема 3. Погляди сучасних акушерів і психологів (М. Оден). Тілесно-

орієнтовані техніки: дихальна гімнастика, раціонально-кинестетическая практика 

– методика Ламаза, психогімнастика, методи візуалізації, тренування інтимних 

м’язів. Техніки релаксації, використовувані при вагітності та в пологах.  

Тема 4. Змінені стани свідомості під час вагітності та пологів як ресурс для 

псіхотрансформації. Концепція болю в пологах. Поріг больової чутливості. 

Механізми регуляції больової чутливості. Фізіологічне значення болю. Принципи 

самообезболіванія. Арттерапия і музикотерапія під час вагітності. Діагностичні та 

терапевтичні можливості. 

КРЕДИТ 3. ПСИХОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І СУПРОВІД 

ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ.  

Тема 1. Особливості фізіології післяпологового періоду. Післяпологова 

адаптація. Правила гігієни та догляду за породіллею.  

Тема 2. Грудне вигодовування. Підготовка до грудного вигодовування. 

Мотивація молодих мам до грудного вигодовування. «Корисні функції» грудного 

вигодовування, основні правила та прийоми.  

Тема 3. Особливості психодинамічного і фізіологічного розвитку дитини. 

Вікова психологія дитинства. Психічні потреби дитини. Виховання 



новонародженого. Психомоторний розвиток дитини першого року життя. 

Становлення базової довіри до світу. Нейропсихологія раннього дитячого віку. 

Особливості догляду за дитиною 1-го року життя: що необхідно знати молодій 

мамі. Особливості догляду за недоношеними дітьми. Грамотне використання 

сосок, памперсів та інших «зручних» аксесуарів. Розвиваючі ігри та іграшки для 

першого року. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться: 90 годин / 3 кредити ECTS 

(4-й курс). 

3. Рекомендована література 

Основна література 

1. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування 

усвідомленого батьківства. – К.: Видавн. Центр „Академія», 2001. – 244 с. 

2. Основи батьківської компетентності: Навч. посіб.: Т.Г.Веретенко, І.Д.Звєрєва, 

Н.Ю.Шевченко; За ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: Наук. Світ, 2006. – 156 с. 

3. Перинатальна та пренатальна педагогіка : Навч. посібн. / Керівник проекту 

Б. М. Жебровський. Автори упорядники: Т.Д. Азаренко, А.А. Грищенко, 

Т.Л. Гурковська, О. П. Долинна та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2013.– 80 с. 

Допоміжна література 

1. Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років “Оберіг”. 

– Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 160 с. 

2. Freybergh F. Prenetal and Perinatal Psychologie and Medisine: The New 

Interdiscipline Science and Practise in the Chanding World // Eloadas: Elhangzott az 

ISPPM budapesti kongresszusan. – Budapest,1996. 

3. Jakel B. Bipolar self: body psychotherapy, spirituality and bonding – searching for 

identity // International Journal of Psychotherapy. – 2001. – Vol. 6. – № 2. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагности успішності навчання: КР, тестові завдання, 

індивідуальні завдання, самостійна та творча робота, комп’ютерна презентація, 

складання власної програми пренатального періоду, читацький щоденник. 
 

4. Радчук Г.К., Трунова О.В. Сімейне виховання (освітній тренінг для батьків). 

Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: „Навчальна книга – Богдан», 

2008. – 120 с. 

5. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод 

матеріали для тренера / Авт. – упор.: О.В.Безпалько, Т.Л.Лях, В.В.Молочний, 

Т.П.Цюман // Під заг.ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2004. – 107 с. 
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