
 
  
  

 Школа відповідального батьківства,   березень 2018 рік 
 

 
Дата 

лекції 
Час Тема 

2.03 

      Пт 

10:00 – 11:30 

13:30 – 15:00 
Пологи як цілісний процес: фізіологія і психологія пологів. Пологи очима дитини. (25-36 т.) 

11:30 – 13:00 

15:00 – 16:30 
Не бійтеся перейм! (25-36 т.) 

16:30 – 18:00 Розвиток дитини від зачаття до народження.Спілкування з дитиною до народження.Як? (8-24 т.) 

3.03 

Сб 

 

 

      4.03 

      Нд 

10:00 – 11:30 

13:30 – 15:00 
Пологи як цілісний процес: фізіологія і психологія пологів. Пологи очима дитини (25-36 т.) 

11:30 – 13:00 

15:00 – 16:30 
Не бійтеся перейм! (25-36 т.) 

16:30 – 18:00 Розвиток дитини від зачаття до народження.Спілкування з дитиною до народження.Як? (8-24 т.) 

9.03 

Пт 

10:00 – 11:30 

13:30 – 15:00 
Підтримка партнера під час пологів (25-36 т.) 

11:30 – 13:00 

15:00 – 16:30 
Закріплення навичок поведінки під час пологів (перегляд фільмів про пологи) (25-36 т.) 

16:30 – 18:00 Фізіологія і психологія вагітності - це цікаво! (8-24 т.) 

10.03 

Сб 

 

 

      11.03 

      Нд       

   

10:00 – 11:30 

13:30 – 15:00 
Підтримка партнера під час пологів (25-36 т.) 

11:30 – 13:00 

15:00 – 16:30 
Закріплення навичок поведінки під час пологів (перегляд фільмів про пологи) (25-36 т.) 

16:30 – 18:00 Фізіологія і психологія вагітності - це цікаво! (8-24 т.) 

14.03 Ср 16.00-19.00 
Про особливості здоров'я дитини на першому році життя. Нормальні явища і симптоми 

небезпеки. Питання профілактики (Лікар Фещенко Олена Василівна, клініка «Добробут») 

16.03 

     Пт 

10:00 – 11:30 

13:30 – 15:00 
Грудне вигодовування - необхідність і сучасна мода, 1 частина (25-36 т.) 

11:30 – 13:00 

15:00 – 16:30 
Грудне вигодовування - необхідність і сучасна мода, 2 частина (25-36 т.) 

16:30 – 18:00 Основи харчування під час вагітності (8-24 т.) 

17.03 

Сб        

 

      18.03 

      Нд            

10:00 – 11:30 

13:30 – 15:00 
Грудне вигодовування - необхідність і сучасна мода, 1 частина (25-36 т.) 

11:30 – 13:00 

15:00 – 16:30 
Грудне вигодовування - необхідність і сучасна мода, 2 частина (25-36 т.) 

16:30 – 18:00 Основи харчування під час вагітності (8-24 т.) 

22.03 Чт 15:00 – 18:00 Життя після пологів. Організація післяпологового періоду 

23.03 Пт 

10:00 – 11:30 

13:30 – 15:00 
Догляд за новонародженим (25-36 т.) 

11:30 – 13:00 

15:00 – 16:30 
Розвиваємося разом з дитиною (25-36 т.) 

16:30 – 18:00 Гімнастика для майбутніх мам (8-24 т.) 

24.03 

Сб             

         25.03 

         Нд 

10:00 – 11:30 

13:30 – 15:00 
Догляд за новонародженим (25-36 т.) 

11:30 – 13:00 

15:00 – 16:30 
Розвиваємося разом з дитиною (25-36 т.) 

16:30 – 18:00 Гімнастика для майбутніх мам (8-24 т.) 

30.03 Пт 

10:00 – 11:30 

13:30 – 15:00 
Пологи як цілісний процес: фізіологія і психологія пологів Пологи очима дитини. (25-36 т.) 

11:30 – 13:00 

15:00 – 16:30 
Не бійтеся перейм! (25-36 т.) 

16:30 – 18:00 Розвиток дитини від зачаття до народження.Спілкування з дитиною до народження.Як?(8-24 т.) 

 

 

31.03 Сб 

10:00 – 11:30 

13:30 – 15:00 
Грудне вигодовування - необхідність і сучасна мода, 1 частина (25-36 т.) 

11:30 – 13:00 

15:00 – 16:30 
Грудне вигодовування - необхідність і сучасна мода, 2 частина (25-36 т.) 

16:30 – 18:00 Основи харчування під час вагітності (8-24 т.) 

Додаткова інформація та запис на заняття по телефонам: +38 (044) 390-34-44, 0 800 303-444 


