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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Психологія сексуальності» складено 

відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   3,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Психологія 

сексуальності» 

 

Лекції: 20 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 8 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

2 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

60 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

8 год.  

Семестр: ІV 

 

Індивідуальне 

завдання:  

1) Обрати тему з 

запропонованого 

переліку 

індивідуальних робіт. 

2) Оформити у вигляді 

презентаційної роботи  

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

3,0 (90)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

усний залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни – ознайомлення здобувачів із 

актуальними проблемами психології сексуальності та позбавленням 

стереотипів, які підпорядковується впливу соціуму. Вивчення сексуальності 

людини як багатомірного явища, яке має  біологічні, історико-культуральні, 

медичні, правові, філософські, психосоціальні та інші призми існування. 

Формування професійно-орієнтованих знань, умінь і навичок та психологічної 

готовності до їх застосування в практиці. 

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Психологія сексуальності” 

полягають у формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: 

здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю 

умов і вимог. А також таких загальних компетентностей: 

1.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Фахових компетентностей: 
1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної практичної 

діяльності. 

3. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих 

методів та технік. 

4. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

5. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

6. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

7. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

8. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 
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9. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

10. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі психологічної 

діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням сучасних наукових 

методів. 

11. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та адекватно 

обирати релевантну актуальним завданням психологічної практики. 

12. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки у 

нормі та патології у контексті визначення та розв’язання професійних 

завдань. 

13. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо). 

 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

• історію розвитку сексології та сексуальності людини; 

• сучасні погляди на сексуальні прояви людини; 

• теоретичні положення дисципліни «Психологія сексуальності»; 

• транскультуральні особливості сексуальної поведінки та насилля; 

• особливості становлення та форми деструктивної сексуальної поведінки; 

• психосоціальні особливості представників сексуальної «норми», жертв 

сексуального насильства, та особистостей, які схильні до насильства;  

• сучасний стан сексологічної служби;  

• сучасні методи діагностики сексуальних дисгармоній, методики раннього 

виявлення сексуальних порушень і патології; 

• сучасні методи психотерапевтичної корекції проблем психосексуального 

розвитку та сексопатології. 

вміти: 

• виявити особливості та головні тенденції сучасної статевої поведінки 

людей, у тому числі «відхиленної»; 

• розуміти границі «умовної сексуальної норми»; 

• виявити рівень латентності статевих злочинів і схильність людей до їх 

здійснення;  

• провести аналіз загального психосексуального розвитку; 

• визначати наявність сексуальних розладів; 

• провести аналіз сексуального життя подружньої пари; 

• аналізувати висновки результатів психосексуального дослідження; 

• скласти план терапії сексуальних розладів, жертв насильства, 

сексуальних дисгармоній подружньої пари 
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      2. Структура навчальної дисципліни 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Загальні питання клінічної психології 

1 Предмет і зміст сексології. 

Історія розвитку науки. 

6 2 2   4 

2 Етапи формування 

сексуальності. 

8 2 2   6 

3 Сексуальні культури та рухи 

світу. Моделі з’єднання 

кохання та сексу у світових 

культурах. 

10 4 2 2  6 

4 Анатомо-фізіологічні та 

соціально-психологічні 

аспекти  сексуальності.. 

10 2 2   6 

5 Поняття сексуальної норми. 

Профілактично-

просвітницька робота та 

статеве виховання. 

10 4 2 2  6 

6 Головні форми порушення 

статевого розвитку 

10 4 2 2  6 

7 Психологічні сексуальні 

комплекси чоловіків та 

жінок. Основи 

сексопатології. 

8 2 2   6 

8 Класифікація сексуальних 

розладів людства.  Перверсії 

та девіації. 

8 2 2   6 

9 Сексуальні розлади та їх 

терапія. Загальні основи 

сексологічної  превентології. 

10 6 4 2  6 

10 Індивідуальне завдання 10 2   2 8 

 Всього годин 90 30 20 8 2 60 

 Залік - усний       

 

Індивідуальне заняття 

Обрати тему з запропонованого переліку індивідуальних робіт та оформити 

у вигляді презентаційної роботи 

Теми індивідуальних робіт 

1. Психологічна готовність особистості до шлюбу. 

2. Професійна сегрегація за статевим признаком. 

3. Фактори, які сприяють статевій ідентифікації особистості. 

4. Взаємостосунки статевої соціалізації із культуральними потребами. 

5. Статевий символізм та сексуальність людини у культурах світу. 

6. Відображення пуританської культури у світовому мистецтві. 

7. Детермінанти статевого виховання.  

8. Методика дослідження сексуальних порушень у жінок. 

9. Методика дослідження сексуальних порушень у чоловіків. 
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10. Статевий символізм у кримінальних субкультурах. 

11. Педофілія як патологія у культурах Заходу. 

12. Міфи та реальність гомосексуальності. 

13. Історія гомосексуальності у світі людей.. 

14. «Модель конфлікту» та «модель гнучкості» як  форми бисексуального 

функціонування. 

15. Комерційний секс на Україні. 

16. Феномен інцесту. 

17. Транскультуральний аналіз сексуального насильства. 

18. Феміністські погляди на сексуальне насильство. 

19. Серійні сексуальні вбивства як соціально-психологічне та юридичне 

явище 

20. Деструктивна сексуальність у роботах Є.Фромма. 

21. Культуральні аспекти мастурбації. 

22. Сексуально-релігійні секти. 

23. Історія натуралізма та сучасність. 

24. Сакральне значення наготи у натуризмі та нудизмі. 

25. Соціально-психологічні причини садомазохізму та садизму. 

26. Особливості чоловічого та жіночого ексгібіціонізму. 

27. Трансгендерність. 

28. «Некрофільна особистість» за Є. Фроммом 

29. Порнографія та порно графоманія у сучасному суспільстві. 

30. Фетішизм. 

31. Девіантна соціальна поведінка відносно об’єкту. 

32. Проблематика феномену пізньої дівочості. 

33. Сексуальні міфи західної культури. 

34. Сексуальні комплекси у культурах світу. 

35. Феномен сексуальності у культурах Сходу. 

36. Сексуальна культура слов’ян. 

37. Аналіз впливу шкідливих сексуальних міфів на статеву поведінку людини 

(наприклад, міф о «венце безбрачия»). 

38. Матріархат доісторичного періоду та необхідність виникнення культової  

храмової проституції .   

39. Методи психотерапії жертви сексуального насильства. 

40. Психотерапевтичні методи корекції гиперсексуальності. 

41. Психотерапевтичні методи корекції сексуальних перверсій. 

42. Психопрофілактика сексуальних девіацій. 

43. Психотерапія у сексуальній реабілітації подружньої пари. 

44. Психотерапевтична робота с чоловіками хворих на статеві розлади. 

45. Методи сімейної психотерапії із сексуальними порушеннями. 

 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 



7 
 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 

(навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка ECTS Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до заліку 

1. Головні поняття і зміст сексології. 

2. Зв’язок сексології з іншими науками.  

3. Організація сексологічної служби.  



8 
 

4. Історія становлення й розвитку різних напрямів в сексології. 

5. Поняття про сексуальне здоров’я людини.  

6. Концепція та профілактика сексуального здоров’я людини.  

7. Етика та тактика психолога. 

8. Головні форми порушення статевого розвитку. 

9. Анатомія та фізіологія статевих органів чоловіків та жінок. 

10. Антоніо Менегетті про спільне та відмінне у психічному між чоловіками 

та жінками. 

11. Поняття статі та її компоненти. 

12. Статева самоідентифікація. 

13. Змістовність та поняття гендеру. 

14. Роль статевої соціалізації у психосоціальному розвитку дитини. 

15. Компоненти, змістовність та онтогенез біологічної статі (генетична, 

гонадна , гормональна, соматична, церебральна). 

16. Компоненти, змістовність та онтогенез ядерной гендерной идентичности . 

17. Наукові підходи досліджень проблем сексуальності. 

18. Сексуальність людини: поняття, прояви.  

19. Фактори розвитку сексуальності. 

20. Сексуальна культура та статеве виховання.  

21. Фактори формування та прояву колективної та індивідуальної 

сексуальності. 

22. Ритуально-обрядова сторона сексуальності. Звичаї та традиції. Лібідо як 

засіб реалізації потреб людини за І.С.Коном. 

23. Аспекти сексуальності та стадії психосоціального розвитку за З. 

Фрейдом. 

24. Культура як фактор формування еротичного коду сексуальності. 

Історичний     аналіз відношення до сакральної наготи. 

25. Типи сексуальних культур людства. 

26. Апполоновський тип сексуальної культури. 

27. Ліберальні культури та «культури злидності». 

28. Культури коханцівта оргаістичні культури. 

29. Містичні та репресивні культури. 

30. Пурітанська сексуальна культура та відображення її у мистецтві. 

31. «Природна віра» слов’янського язичества як основа формування 

сексуального типу «культури злидності» на Україні. Свято Івана Купала. 

32. Сексуальні рухи світу. Натуралізм та нудизм. Секта адамситів. Моделі 

з’єднання кохання та сексу за З. Левом-Старовичем. 

33. Культуральна зумовленість границь сексуальної норми та патології.  

34. Критерії сексуальної норми за гамбургським сексологічним інститутом. 

35. Змістовність поняття «уловна сексуальна норма». Правові та медичні 

критерії сексуальної норми. 

36. Деструктивна сексуальність у МКБ-10.  

37. Змістовність та критерії парафілій. 

38. Єгодістонія – єгосістонія.  

39. Компульсивність – імпульсивність.  

40. Регрессивність. Фіксація. Диссоціація.  
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41. Процессуальність. Пролонгація. 

42. Синдром неразлічення сексуального об’єкту 

43. Профілактика сексуального насилля. Головні задачі профілактичного 

напрямку діяльності..  

44. Класифікація форм порушення статевого розвитку. 

45. Поняття та змістовність інтерсексуальності. 

46. Гермафродитизм. Справжній та несправжній гермафродитизм у жінок та 

чоловіків. 

47. Патологія статевого розвитку.  

48. Патологія статі.  

49. Передчасність та затримка соматосексуального розвитку.  

50. Передчасність та затримка психосексуального розвитку. 

51. Сексуальні комплекси у культурах світу. 

52. Поняття сексуального комплексу. Комплекс у складі психічного. 

53. Наукові погляди  З.Фрейда та К.Г. Юнга. Індивідуальні та колективні 

сексуальні комплекси. 

54. Можливі наслідки існування психологічних комплексів для індивіду. 

55. Змістовність феномену пізньої дівочості та його наслідки. 

56. Чоловічі сексуальні комплекси. 

57. Жіночі сексуальні комплекси.  

58. Загальні сексуальні комплекси 

59. Екзотичні сексуальні комплекси. Сексопатологія як наука про 

деструктивну сексуальність.   

60. Класифікація деструктивної сексуальності.  

61. Психосоціальні передпосилки сексуально віктімної та крімінагенної 

поведінки молоді.  

62. Транскультуральний аналіз сексуального насильства у культурі світу. 

63. Сексуальне насильство та статеві інфекції. 

64. Етіологія, патогенез і клінічні форми розладів чоловічої потенції. 

65. Основні сексологічні синдроми при порушеннях потенції.  

66. Клініка первинних та вторинних розладів чоловічої потенції.  

67. Етіологія, патогенез і клінічні форми сексуальних порушень у жінок. 

Фригідність (первинна і вторинна). Вагінізм, геніталгії. Псевдофригідність. 

68. Поняття, змістовність, етіологія і патогенез перверсій та девіацій. 

69. Класифікація та клінічні форми парафилий.  

70. Формування мотивації та мотивів сексуальних злочинів. 

71. Девіації психосексуального розвитку і сексуальні злочини. 

72. Характеристика сексуальних злочинів. Соматичні та психічні наслідки 

зґвалтування. 

73. Сексологічна превентологія  

74. Загальні принципи сексологічної превентології. 

75. Змістовність реабілітаційного направлення діяльності соціально-

психологічної служби.  

76. Головні направлення терапії сексуальних розладів.  

77. Психотерапевтична корекція сексуальних розладів.  

78. Психотерапевтична корекція сексуальної дисгармонії подружньої пари.  
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79. Комплексний підхід до терапії сексуальних розладів. 

80. Моральна та юридична відповідальність психолога. 
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