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Фахівці з акушерства і гінекології, інноваційної освіти і психології проведуть 

заняття в легкій і доступній формі.  

Вони  

- дадуть інформацію про розвиток вагітності та змінах, які відбуваються в 

жіночому організмі, а також в сім’ї, яка чекає на дитину; 

- допоможуть зрозуміти та подолати проблеми, що виникатимуть; 

- навчать поведінці під час вагітності і пологів, а також сприйняттю нового 

життя; 

- розкажуть про важливість толерантної освіти вже в перші дні життя. 

 

Розглядатимуться теми: 

 Принципи співпраці в партнерській сім’ї 

 Підготовка сім’ї до відповідального кроку. 

 Фізіологія вагітності. Зміни в організмі (психосоматичні та фізіологічні). 

 Відвідування лікаря чи лікарки. 

 Здоровий образ життя в сім’ї вагітної. Гігієна, режим, харчування. Необхідні 

навички. 

 Страх пологів і болі під час їх протікання. 

 Післяпологовий період. 

 Партнерське виховання. 

 

ЗАНЯТТЯ 1 

 Знайомство з принципами співпраці та партнерства – їхнє співвідношення з 

уповноваженою вагітністю. 

 “Фото” домашнього дня – домашні ролі та їх перерозподіл 

 

ЗАНЯТТЯ 2 

 Міфи і факти про вагітність 

 Стереотипи без корони 

 

ЗАНЯТТЯ 3 

 Подолати колесо страху 

 Чоловік на пологах?!. 

 

ЗАНЯТТЯ 4 

 Магазин іграшок 

 Уповноважене батьківство 
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Пілотні заняття плануються орієнтовно на 27, 31 липня та 7 серпня 2002. 

 

Заняття проходитимуть в активній формі на засадах педагогіки уповноваження. 

Кожне заняття триває півтори години з розбивкою часу по 40 хвилин з 

перервою в 10 хвилин між двома частинами.  

Перше і друге заняття об’єднуються і проводяться у вихідний день разом. 

Перерву між ними можна зробити тривалішою.  

Передбачаються більш рухливі техніки з мінімумом статичних вправ і 

лекційних частин. 

Заняття веде тренер чи тренерка, які задають питання групі. Після відповіді 

групи, можуть додаватися тренерські ремарки. Фахівці з акушерства і 

гінекології вступають останніми і дають фахове пояснення ситації, що 

обговорюється. 
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