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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –3 

Галузь знань 
0301 Соціально – політичні 

науки 
 (шифр і назва) 

Нормативна 
 
 Напрям підготовки  

6.030102 Психологія 
 (шифр і назва) 

Модулів – 2 
Спеціальність (професійне 
спрямування): 
Загальна та кримінальна 

сексологія 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й 4-й 
 Семестр 
Загальна кількість годин - 
90 

7-й 7-й 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 

студента – 54/100 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

28 год. - 
Практичні, семінарські 
20 год. - 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 
42 год. - 

Індивідуальні завдання:  
- - 

Вид контролю: залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 
для денної форми навчання – 48/42 

 
для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна “Загальна та 

кримінальна сексологія” призначена для ознайомлення студентів із 

психогенними та соціальними функціями людини у стосунках “чоловік-жінка”, а 

також із нейрогуморальними й фізіологічними процесами сексуальної сфери, що 

відбуваються в онтогенезі людини.  
 Мета і завдання курсу полягає в розкритті сутності й тонкощів в одній із 

найдавніших сфер людської культури – сексуальних стосунках чоловіка і жінки, 

висвітленні питань статевого виховання, набуття елементарних знань із 

сексології, вміння обґрунтовано, маючи базові знання з анатомії і фізіології 

ЦНС, психології, провести межу між нормальними і патологічними 

сексуальними стосунками. Це допоможе майбутнім спеціалістам-психологам 

орієнтуватися в питаннях духовного, фізичного, психічного та сексуального 

здоров’я, мати наукове обґрунтування сприйняття краси людського тіла, 

зближення статей, поезії любовних ласк і їх апогею – інтимного єднання двох, 

що спонукає людину до небачених творчих злетів або ж завдає страждань, і 

надавати консультативно-психологічну допомогу. 
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати і вміти: 
- історію розвитку сексуальних стосунків і формування сексуальної 

поведінки;  
- фізіологію статевої системи жінки, чоловіка; 
- суть термінів і понять, що впроваджені в науку сексологію та 

сексопатологію; 
- періоди статевого розвитку та стадії формування сексуальності; 
- нейрогуморальні процеси, що впливають на функцію й розвиток статевих 

органів; 
- психологічні, соціальні, сексуальні принципи сімейних стосунків; 
- закономірності становлення сексуальної свідомості обох статей; 
- психосоматичні фактори у формуванні сексуальної поведінки; 
- причини виникнення труднощів в інтимних стосунках подружжя; 
- психогігієну та особисту гігієну при статевих стосунках; 
- репродуктивне здоров’я і контрацепцію; 
- проводити соціально-психологічне дослідження сім’ї і сімейних стосунків 

із застосуванням знань сексології; 
- при проведенні бесід, диспутів або обговоренні виступів на сексуальні 

теми застосовувати спеціальну термінологію; 
- самостійно аналізувати гармонійність та дисгармонійність в сексуальних 

стосунках; 
- вивчати та діагностувати сексуальні порушення при психоневротичних 

розладах жінок, чоловіків; 
- застосовувати основні поняття і категорії з питань сексології в своїй 

професійній діяльності; 
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- проводити соціально-психологічне дослідження з питань сексології. 
Ознайомитись: 
- з історією розвитку сімейних сексуальних стосунків; 
- з основними поняттями, категоріями, термінологією, спеціальними 

симптомами, що застосовуються в сексології; 
- з патологічними розладами сексуальної сфери (органічного, генетичного, 

психічного, соціального генезу); 
- з досягненнями медичної і психологічної наук у сфері надання 

спеціальної допомоги жінкам і чоловікам у сфері сексуальності. 
Засвоїти: 
- предмет “Загальна кримінальна сексологія” як міждисциплінарне 

направлення науки в сучасній світовій психології з підходу вивчення 

статевих стосунків у сім’ї. 
- форми, методи, основні підходи до проведення соціально-психологічних, 

медичних досліджень у сексології; 
- основи дитячої та підліткової сексології та медикобіологічні аспекти 

сексуального здоров’я; 
- сучасні сексуально-моральні проблеми в сімейних стосунках і напрямки 

соціально-психологічної, медичної діяльності в плануванні здорової сім’ї. 
 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. 
Психофізіологія сексуальності. Межі сексуальної норми та патології. 

Збереження репродуктивного здоров’я. 
 

 Тема 1. Сексуальнiсть людuнu, моделi сексуальностi. 
 Сексуальнiсть як один з основних чинникiв, що спонукають людей до 

мiжособистicних контактів. Сексуальнiсть у межах рiзних категорiй цiнностi: 

вiтальна (аспект здоров’я), культурна (iсторичні традицiї), моральна (етико-
правовi аспекти), особистiсна (значення рiзних форм сексуальної активностi для 

конкретної людини). 
 Сексуальнiсть — природжена потреба і функцiя людського органiзму. 

Виникнення сексуального розладу внаслiдок гальмування чи деформацii цiєї 

функцiї або її дисгармонiї з iншими сферами особистостi. Сексуальнiсть як 

чинник форм поведiнки, що не призводять до статевих контактів. Притаманнiсть 

сексуальностi людини властивих тваринам ознак репродуктивної та 

комунiкативної функцiї. Сексуальнiсть як вираз захоплення, прихильностi, довiри, 

безпеки та задоволення, що є універсальною потребою людини. 
 Сексуальний потяг — вибiркова готовність прийняти партнера з урахуванням 

його статевої належностi. 
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 Концепцiї сексуальноcтi: а) це джерело напруженості та чуттєвої розрядки; б) 

це, oкpiм джерела розрядки, ще й задоволення вiд реалiзацiї несексуальних 

психiчних потреб; в) усе зазначене плюс створення зв’язку з iншою людиною. 
 Сексуальна потенцiя — здатнiсть до здiйснення сексуальних функцiй, до 

сексуальної поведiнки i переживання сексуальних почуттiв. 
 Сексуальна потенцiя як мiрило чоловiчої впевненостi у собi. 
 Сексуальна збудливiсть — виникнення сексуального збудження пiд впливом 

навколишнього середовища (мiжособистicний вплив), а також швидкiсть перебiгу 

циклу сексуальних реакцiй вiд сексуального збудження до оргазму. 
 Внутрiшнi та зовнiшнi чинники сексуального збудження. Аспекти 

сексуального збудження: готовність до сексуальних реакцiй взагалi; сексуальне 

збудження на конкретного партнера як на бажану цiль; сексуальне збудження при 

фантазуваннi або спогадах. 
 

Тема 2. Анатомiя cmaтeвиx органів. Фiзiологiчнi основи сексуальностi. 
 Анатомо-фiзiологiчне забезпечення статевої сфери утвореннями центральної та 

периферичної нервових систем ендокринним апаратом. 
 Зовнiшнi та внутрiшнi cтaтeвi органи. Статева система людини: cтaтeвi залози 

(яєчки, яєчники); cтaтeвi шляхи (сiм’япроводи, яйцепроводи); додатковi 
утворення (придатковi cтaтeвi залози i матка) органи злягання (статевий член i 
пiхва). 

 Анатомiя чоловiчих зовнiшнiх i внутрiшнiх статевих opraнів, основнi функцiї 
кожного органа. Анатомiя жiночих зовнiшнiх i внутрiшнiх статевих opraнiв, 

основнi функцiї кожного органа.  
 
Бiологiчнi фактори, що зумовлюють сексуальнiсть, зв’язок мiж анатомiєю та 

фiзiологiєю, мiж нервовою i гуморальною системами та мiж сексуальними 

реакцiями i переживаннями. 
 Вивiльнення сексуальностi людини у процесi фiлогенезу й онтогенезу вiд 

біологічної детермiнованостi, велика залежнiсть сексуальностi вiд психологiчних i 
соцiокультурних чинникiв. 

 Еротичний компонент кохання — типово людська особливiсть. Нерозривний 

зв’язок нервової та ендокринної систем (нейросекрецiя — видiлення 

нейромедiаторiв, передання нервових подразникiв, якi стимулюють залозистi 
клiтини ендокринної системи). 

 Вплив кори головного мозку на сексуальну реактивнiсть. Кора головного 

мозку — перший piвeнь регуляцiї сексуальних функцiй, пов’язаний з умовними 

рефлексами (сигналом є змiна зовнiшнього середовища у зв’язку з виникненням 

або зникненням сексуальної напруженості), сферою уявлення, елементарними 

асоцiацiями. 
 Гiпоталамус — центр потягiв, його роль у регуляцiї рiвня статевих гормонів. 

Регулюючий вплив сексуальних центрiв гiпоталамусу на сексуальнi центри 

спинного мозку. Спинномозковi центри, вiдповiдальнi за реакцiї у статевих 

органах. 
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 Гормональна система. Гормони — бiологiчно активнi речовини, якi дiють у 

дуже малих дозах i є матерiальним субстратом iнформацiї, що передається в 

органiзмi. 
 
 
 Гормональна регуляцiя на центральному piвнi (гiпоталамо-гiпофiзарна 

система), на piвнi статевих залоз i на тканинному piвнi. Вплив гормонів на 

сексуальнiсть i сексуальну поведiнку чоловіків i жiнок. Вплив гормональних змiн 

на статевий потяг у жiнок у рiзних фазах менструального циклу. 
 
Тема 3. Психосексуальний розвиток людини 
 Психосексуальний розвиток — один iз аспектiв індивідуального психiчного 

розвитку, з його закiнченням починається зрiла сексуальнiсть. 
 Три етапи психосексуaльного розвитку, їх загальнi закономiрноcтi. 

Особливостi фазового розвитку i змiни спiввiдношення бiологiчного та 

соцiального компонентiв у становленнi сексуальностi. 
 Перший етап (1–7 pокiв) — формування статевої самосвiдомостi 

(iдентичностi), яка зумовлена внутрiутробним диференцiюванням мозку та 

здiйснюється пiд впливом мiкросоцiального середовища. Фаза вироблення 

установки та фаза навчання i закрiплення установки. 
 Другий етап (7–13 pоків) — формування стереотипу статеворольової 

поведiнки. 
 Третiй етап (12–26 pоків) — становлення психосексуальних opiєнтацiй, 

неможливих без нейрогуморальногo забезпечення. Стадiї третього етапу 

психосексуального розвитку: платонiчне, еротичне та сексуальне лiбiдо, кожна з 

них складається з двох фаз — вироблення установки; навчання та закрiплення 

установки. Розлади психосексуальної орiєнтацiї як наслiдок вiдставання в часi 
якоїсь cтaдiї та змiни порядку розвитку. 

 
Тема 4. Сексуальнi реакції та копулятuвний цuкл. 
 Сексуальнi реакцiї — вiдповiдь органiзму (як на фiзiологiчному, так i на 

психологiчному piвнi) на зовнiшнi i внутрiшнi сексуальнi подразники. 
 Ерекцiя як феномен i як рефлекс на piвнi спинного мозку, психiчна ерекцiя. 

Еякуляцiя у здорових чоловiкiв — фiзiологiчний прояв оргазму. 
Поняття копулятивного циклу. Cтaдiї копулятивного циклу: наростаюче 

збудження, плато, оргастична стадiя завершення. 
 Поняття стану попередньої нейрогуморальної готовнocтi, психiчної cтaдiї, 

ерекцiйної cтaдiї, фрикцiйної cтaдiї, плато, cтaдiї еякуляцiї, рефрактерної cтaдiї. 
Абсолютна та вiдносна незбудливiсть. 

 Сексуальнi реакцiї жiнок. Копулятивний цикл у жiнки, феноменологiчнi 
прояви його стадiй. Фiзiологiчнi реакцiї позастатевими органами у вiдповiдь на 

сексуальну стимуляцiю. 
 Складовi копулятивного циклу: нейрогуморальна, психiчна, ерекцiйна, 

копулятивна, еякуляторна. Кожна наступна складова приєднується до 
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попередньої, при цьому попереднi складовi не тiльки зберiгаютъ досягнутий 

piвeнь активностi, а й пiдсилюють його аж до досягнення еякуляцiї та оргазму. 
 Порушення копулятивного циклу за вiдcутноcтi однiєї зі складових. 
 Класифiкацiя жiночого оргазму (за Свядощем): за джерелом виникнення, за 

локалiзацiєю, за перебiгом. За перебiгом оргазм класифiкується за якicними та 

кiлькiсними ознаками, за iнтенсивнiстю. 
 Класифiкацiя жiночого оргазму (за Здравомисловим): фiзiологiчнi форми 

оргазму, патологiчнi форми оргазму.  
 

 Тема 5. Аспекти сексуальної норми. 
 Поняття норми в сексологiї. Аспекти сексуальної норми. Соцiально-етичний 

аспект сексуальної норми. Медико-психологiчний аспект сексуальної норми. 
Оптимальна, прийнятна та припустима сексуальнi норми, якi є клiнiчною нормою, 

отже не потребують терапевтичного втручання. Поняття партнерської норми, її 

критерiї: 1) вiдмiннiсть cтaтi; 2) зрiлiсть; 3) взаємна згода; 4) прагнення досягти 

спiльної насолоди; 5) вiдсутнicть шкоди своєму здоров’ю; 6) вiдсутнiсть шкоди 

здоров’ю оточуючих. Вiдсутнiсть впливу характеру сексуальних дiй i форм 

сексуальної поведiнки на визначення партнерської норми або патології. 
 Критерiї оцiнки соцiальної норми. Критерiї оцiнки оптимальної психологiчної 

норми. 
 Типи сексуальної мотивацiї: гомеостабiлiзуючий, шаблоннорегламентований, 

генiтальний, iгровий, агресивно-егоїстичний, пассивнопiдлеглий, агресивно-
садистський, альтруїстичний. 

 Критерії оцінки фізіологічної (біологічної) норми сексуальності. 
 

Тема 6. Вiдноснiсть сексуальної норми, динамiка вiковuх змін. 
 Умовність поняття сексуальної норми. Поняття сексуального здоров’я. 

Сексуальне здоров’я — вiдсутність хворобливих змiн в органiзмi людини, що 

можуть призводити до ослаблення сексуальної функцiї, а також можливicть 

оптимальної адаптацiї до протилежної cтaтi, розвитку гармонiйних стосунків 

вiдповiдно до норм соцiальної та особистої моралi, 
 Сексуальне здоров’я — iнтегральний комплекс взаємодоповнюючих 

компонентiв сексуальностi. Системний пiдхiд до визначення сексуального 

здоров’я з виокремленням рiзних компонентiв, поєдна них жорсткими 

взаємозв’язками. 
 Основні системоутворюючi ознаки, якi зумовлюють психосексуальний 

розвиток: статеве самоусвiдомлення i статеве усвiдомлення оточуючих; 

статеворольова поведiнка; психосексуальна орiєнтацiя. 
 

 Тема 7. Статева конституцiя. 
 Оцiнка iнтенсивностi сексуальних проявiв з урахуванням віку, iн-дивiдуальних 

ознак сексуальностi людини. 
 Загальне поняття конституцiї як сукупностi функцiональних i морфологiчних 

особливостей органiзму, що сформувалися на основi спадкових i набутих 

властивостей органiзму. Сексуальна реактивнicть. 
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 Статева конституцiя як тип функцiонально-енергетичного реагування. 
 Вплив статевої конституцiї на дiапазон iндивiдуальних потреб у сексуальнiй 

сферi, а також на ступiнь резистентностi до захворювань статевої систем впливiв 

патогенних факторiв. Критерiї визначенн статевої конституцiї.  
 

  
Тема 8. Сексуальнi дисфункції. 
 Поняття сексуальних дисфункцiй. Сексуальнi дисфункцiї в рiзних фазах 

сексуального контакту, особливостi сексуальних дисфункцiй у чоловiкiв i жiнок. 
 Сексуальнi дисфункцiї як наслiдок i причина неврозiв i невротичних реакцiй. 

Поняття iмпотенцiї, її критерiї. Розлад лiбiдо, види та причини. 
Порушення ерекцiї, їx види та причини. Aдeквaтнi та неадекватнi ерекцiї. 
Порушення еякуляцiї, види та класифiкацiя. Поняття норми тривалостi 

статевого акту. Критерiї оцiнки тривалостi статевого акту. Пролонгацiя та її види. 
Розлад комплексу секусальної готовності.  

 
 Тема 9. Психогiгiєна репродуктивного здоров’я. Контрацепцiя. 
Репродуктивне здоров’я жiнки: медичний, психологiчний i соцiальний аспекти. 

Репродуктивне здоров’я чоловiка. 
Контрацепцiя — використання рiзних засобiв i методiв, спрямованих на 

запобiгання заплiдненню яйцеклiтини сперматозоїдом.  
Методи контрацепцiї: 
• механiчнi; • хімічні; • гормональні; • внутрiшньоматковi; • фiзiологiчнi; 
• перерваний статевий акт; • хірургічні. 
Правильне користування презервативом та iншими контрацептивами. Переваги 

та недолiки рiзних методiв запобiгання небажанiй вaгiтнocтi. Фiзiологiчний метод 

контрацепцiї (природний метод). Методи визначення дня овуляцiї: календарний, 

за змiною базальної температури, за вивченням шийкового слизу. 
 
Тема 10. Хвороби, що передаються статевим шляхом, та їx профiлактика. 
Поняття про хвороби, що передаються статевим шляхом (ХПСШ), 
їx загальна характеристика. 
Групи ризику, якi є основними поширювачами цих захворювань: особи 

мандрiвних професiй, повiї, наркомани. 
 Фактори, що сприяють зростанню захворюваностi на ХПСШ: 
• сексуально-культурнi змiни; • поведiнковi; • алкоголiзм; • медичнi; 
• соцiально-демографiчнi; • наркоманiя; • проституцiя; • низький piвeнь 

caнiтapнoї освiти населення. 
 Рекомендацiї щодо зниження ризику заразитися ХПСШ i ВIЛ/ СНIД статевим 

шляхом. 
 Сифiлiс, шляхи зараження сифiлiсом: контактний i через кров, збудник 

захворювання. Заразнi бiологiчнi матерiали. Особливостi перебiгу сифiлiтичної 

iнфекцiї та перiоди, виокремленi з урахуванням цих особливостей (iнкубацiйний, 

первинний, вторинний i третинний). 
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Класифiкацiя сифiлiсу. Основнi клiнiчнi особливостi рiзних форм сифiлiсу: 

первинного, вторинного, третинного, прихованого, вродженого. 
Порушення ерекцiї, їx види та причини. Aдeквaтнi та неадекватнi ерекцiї. 
Порушення еякуляцiї, види та класифiкацiя. Поняття норми тривалостi 

статевого акту. Критерiї оцiнки тривалостi статевого акту. Пролонгацiя та її види. 
Розлад комплексу секусальної готовності.  

 
Змістовий модуль II. Кримінальна сексологія 

Тема 11. 3лочини на сексуальному ґрунті. Чинники, що впливають на 

сексуальну злочинність. 
 Чинники, що впливають на сексуальну злочинність. Стать з урахуванням 

комплексу психiчних, гормональних i соцiальних факторiв. 
 Алкоголь, хронiчний алкоголiзм. Подвiйна роль алкоголю в сексуальних 

стосунках. Зв’язок алкоголiзму з iнцестом. Алкоголь — основний чинник, що 

провокує скоєння зґвалтувань. 
 Роль наркотикiв у сексуальнiй злочинноcri. 
 
Тема 12. Аномалії сексуальної поведінки, парафілії. 
 Tepмiн “парафілія” i поняття “перверсії” (збочення), визначення i класифiкацiя 

за об’єктом i способом реалiзацiї статевого потягу. 
 Систематика парафiлiй у Мiжнароднiй класифiкацiї хвороб 10-го перегляду 

(МКХ-10). 
 Принципи та критерiї надання переваги сексуальному об’єкту. Роль 

аналiзаторiв сприйняття у виборi сексуального об’єкта. Пусковi стимули для 

здiйснення парафiльних дiй. Пiдтримуючi стимули та стимули, що порушують 

патологiчний сексуальний стереотип. 
 Парафiлiї, що найчастiше призводять до правопорушень. Бiологiчнi причини 

викривлення психiчного i психосексуального розвитку особистостi у формуваннi 

парафiлiй. Сiмейнi та соцiокультурно зумовленi фактори. 
Форми парафiлiй залежно вiд етапу та фази психосексуального розвитку, на 

яких вiдбулось порушення. 
 Подiл перверсiй на icтиннi та псевдоперверсiї, на здоланнi та не- 
здоланнi. Нав’язливий, iмпульсивний та обсесивно-компульсивний 
вapiaнт розладiв потягу. 
 Значення в розвитку парафiлiй схильностi до надцiнних утворень, 
яка вiдображає ригiднiсть психофiзiологiчних процесiв. 
 
Тема 13. Окремі види сексуальних злочинів. 
Сексуальні злочини проти дітей (включно з інцестом). Зґвалтування. 

Ексгібіціонізм.Гомосексуалізм і злочини. 
 

 
 Тема 14. Психопатологiчнi особливостi серiйнuх сексуальних убивць 
 “Феномен Чикатила” — вapiaнт кримiнальної особистостi, етапний 

патологiчний розвиток якої призводить до появи і закрiплення потреби у скоєннi 
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повторних (багатоепiзодних) садистських злочинiв проти особистостi та статевої 

недоторканностi громадян. 
 Аналiз феномена, його три взаємопов’язанi етапи: бiологiчний, психологiчний i 

клiнiчний. 
 Біологічний етап — неспецифiчна бiологiчна предиспозицiя для виникнення 

аналiзованого розладу, формування патологiчної системи — патогенетичний 

механiзм розвитку обсесивно-компульсивної сексуальної arpeciї. 
 Психологiчний — на доклiнiчному етапi патологiчна предиспозицiя до 

“феномена Чикатила”, психогенез його виникнення, феноменолоriя становлення 

кримiнальної багатоепiзодної сексуальної arpeciї. Психогенез сексуальної 

садистської поведiнки. Зв’язок з механiзмами фрустрацiї, занижена caмooцiнкa та 

здатнiсть сексуальної поведiнки змiнювати самооцiнку, виступати формою 

самоствердження та компенсацiї. Створення системи психологiчного захисту. 
 Основна ознака клiнiчного етапу “феномен Чикатила” — обсесивно-

компульсивний сексуальний садизм. Його прояви: синдроми психiчної та 

фiзичної залежностi вiд патосексуальної поведiнки, синдром змiненої 

реактивностi, психопатизацiя та зниження особистоcтi. 
 Стaдiйний розвиток сексуального садизму, психологiчнi особливоcтi, їх 

аспекти. 
Кримiналiстичнi ознаки серiйних убивств: 
1. Багатоепiзоднiсть злочинiв. 
2. Множиннiсть злочинiв. 
3. Високий piвeнь рецидивноcтi. 
4. Фактична безремiсiйнiсть серiйного кримiнального насильства. 
5. Надзвичайна небезпечнiсть i тяжкiсть рецидиву серiйних злочинів. 
6. Раннiй вiк злочинця пiд час початку cepiї злочинiв. 
7. Збiльшення тяжкостi насильства вiд судимостi до судимостi. 

 
 Тема 15. Профiлактика сексуальних злочинiв, антивiктимнi рекомендації. 
 Профiлактика соцiально небезпечної сексуальної поведiнки: запобiгання 

алкоголiзму у батькiв ще до зачаття дитини; охорона здоров’я вагiтних; 

профiлактика органiчного враження головного мозку пiд час пологiв i з перших 

днiв життя, що створює передумови для правильного формування статевої сфери, 

попередження порушень психосексуального розвитку. Роль ciм’ї у профiлактицi 

сексуальної злочинностi: формування моральних принципiв i становлення 

особистоcтi. Первинна профiлактика серед осiб, якi страждають на парафiлiю, на 

доклiнiчному етапi або на передкримiнальнiй cтaдiї клiнiчного етапу з метою 

запобiгання кримiнальнiй поведiнцi. Вторинна профiлактика: запобiгання 

повторним злочинним дiянням осiб, якi вже скоїли сексуальнi правопорушення, i 
в такий спосiб запобiгання виникненню серії злочинiв. Третинна профiлактика: 

запобiгання посиленню тяжкостi серії злочинiв, що вже розпочалися, а також їх 

припинення. Система профiлактики, проблеми її створення, умови ефективного 

функцiонування. Рекомендацiї потенцiйним жертвам — важливий чинник 

зменшення кiлькостi злочинiв, зокрема сексуальних: уникнення небезпечних 
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ситуацiй, психiчний вплив на злочинця, силовий вплив з метою знешкодити 

ґвалтiвника або виграти час для втечi. 
 
 
 
 
 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
Усього 

120 
у тому числі Усього  

120 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1 

Тема1.Cексуальність 

людини, моделі 

сексуальності 

 2    2       

Тема 2.Анатомія 
статевих органів. 
Фізіологічні основи 
сексуальності 

 2 2   6       

Тема 3. 
Психосексуальний 

розвиток людини. 

 2    4       

Тема 4.Сексуальні 

реакції та копулятивний 

цикл 

 2    2       

Тема 5.Аспекти 

сексуальної норми. 
 1    2       

Тема 6.Відносність 

сексуальної норми, 

динаміка вікових змін. 

 1 2   4       

Тема 7.Статева 

конституція 
 2 2   6       

Тема 8.Сексуальні 

дисфункції. 
 2 2   4       

Тема 9.Психогігієна 

репродуктивного 

здоров’я. Контрацепція. 

 2    4       

Темаа 10.Хвороби, що 

передаються статевим 

шляхом, та їх 

профілактика. 

 2 2   4       

Разом за змістовим 

модулем 1 
 18 10   36       

Модуль 2 
Змістовий модуль 2 

Тема 11.Злочини на 

сексуальному грунті. 

Чинники, що впливають 

 2 2   4       
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на сексуальну 

злочинність 
Тема 12.Аномалії 

сексуальної поведінки, 

парафілії 

 2 2   4       

Тема 13.Окремі види 

сексуальних злочинів 
 2 2   4       

Тема 14. 
Психопатологічні 

особливості серійних 

сексуальних убивць 

 2 2   4       

Тема 15. Профілактика 

сексуальних злочинів, 
антивіктимні 
рекомендації 

 2 2   4       

Разом за змістовим 

модулем 2 
 10 10   20       

Усього годин  90 28 20   56       
 
 
 
 

5. Теми семінарських занять (денна форма) 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 
1. Відносність сексуальної норми, динаміка вікових змін. 2 

2. Сексуальні дисфункції. 2 

3. Хвороби, що передаються статевим шляхом, та їх 

профілактика. 

2 

4. Злочини на сексуальному грунті. Чинники, що впливають на 

сексуальну злочинність 

2 

5. Окремі види сексуальних злочинів 2 

6. Профілактика сексуальних злочинів, антивіктимні 

рекомендації 
2 

Разом  20 
 

 
 

6. Самостійна робота (денна форма) 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Cексуальність людини, моделі сексуальності 2 
2. Анатомія статевих органів. Фізіологічні основи 6 
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сексуальності 
3. Психосексуальний розвиток людини. 4 
4. Сексуальні реакції та копулятивний цикл 2 
5. Аспекти сексуальної норми. 2 
6. Відносність сексуальної норми, динаміка вікових змін. 4 
7. Статева конституція 2 
8. Сексуальні дисфункції. 4 
9. Психогігієна репродуктивного здоров’я. Контрацепція. 4 
10. Хвороби, що передаються статевим шляхом, та їх 

профілактика. 
4 

11. Злочини на сексуальному грунті. Чинники, що впливають 

на сексуальну злочинність 
4 

12. Аномалії сексуальної поведінки, парафілії 4 
13. Окремі види сексуальних злочинів 4 
14. Психопатологічні особливості серійних сексуальних 

убивць 
4 

15. Профілактика сексуальних злочинів,антивіктимні 

рекомендації 
4 

Разом  56 
 

7. Індивідуальні завдання 
        Індивідуальна робота студента передбачає написання студентом реферату. 

Тему для написання роботи студент може сформулювати самостійно (вона повинна 

бути в рамках пройденого матеріалу) або обрати із запропонованих тем рефератів. 
 

Теми для написання рефератів 
1. Історія розвитку сексології як науки. 
2. Роль центральної нервової системи в регуляції сексуальної функції. 
3. Гормональна регуляція статевої функції у чоловіків і жінок. 
4. Психосексуальний розвиток людини. 
5. Сексуальні реакції у чоловіків. 
6. Сексуальні реакції у жінок. 
7. Оргазм у жінок і чоловіків, види, значення. 
8. Норма в сексології, варіанти, критерії. 
9. Статева конституція, шкала оцінки, значення. 
10. Сексуальні розлади у чоловіків. 
11. Сексуальні розлади у жінок. 
12. Контрацепщя, її  методи. 
13. Хвороби, що передаються статевим шляхом. 
14. Гомосексуалізм. 
15. Сексуальна злочинність, сутність, чинники. 
16. Фетишизм. 
17. Сексуальні злочини проти дітей. 
18. Зґвалтування, поширеність, види, відповідальність. 
19. Сексуальні вбивства. 
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20. Профілактика сексуальних злочинів, антивіктимні заходи Коротко опишіть 

методики сексуального обстеження жінки. 
21. Коротко опишіть методики сексуального обстеження чоловіка. 
22. Розкрийте, за яких соціальних, психічних, фізичних умов можуть виникати 

сексуальні дисгармонії у сімейних стосунках. 
23. Опишіть сексуальні розлади, що виникають при функціональних 

порушеннях залоз ендокрінної системи. 
24. Опишіть сексуальні розлади, що виникають при  порушеннях функцій 

статевих залоз (гонад) у чоловіка. 
25. Опишіть сексуальні розлади, що виникають при  порушеннях статевих 

залоз у жінки. 
26. Опишіть сексуальні розлади, що виникають при порушеннях надниркових і 

щитовидної залоз. 
27. Опишіть сексуальні розлади, що виникають при психопатологічних 

розладах. 
28. Скласти план просвітницької роботи щодо запобігання захворювань СНІД, 

сифілісу, венеричних захворювань. 
29. Складіть план просвітницької роботи щодо здорового репродуктивного 

способу життя сучасної сім’ї. 
 

Вимоги до написання рефератів: 
– реферати приймаються тільки в рукописному варіанті; 
– структура реферату включає 4 обов’язкові структурні елементи: титульна сторінка (з       
відповідними реквізитами), зміст, основна частина, список використаної літератури; 
– мінімальний об’єм основної частини реферату не повинен становити менше 10 сторінок; 
– максимальна кількість виконаних рефератів – 1. 
Максимальний бал здобутий за виконання та захист реферату становить 10 балів. 

 
 

8. Методи навчання 
       Проведення лекційних та семінарських занять, дискусій, індивідуально-
консультативна робота, самостійна робота з літературою, в інформаційних 

мережах, підготовка і презентація творчих робіт, виконання самостійних завдань – 
учбових чи наукових. Наукова робота студентів складається з публікацій, участі у 

конференціях та олімпіадах, конкурсах, отриманні грантів. Індивідуально-
консультативна робота передбачає взаємодію студентів з викладачем, по-перше, 

для відробки пропущених занять, співбесід з матеріалів, які не засвоєні студентами 

чи викликають певні труднощі; по-друге, для контакту зі студентами, які 

виконують творчі завдання, проявляють інтерес та здібності до наукової роботи. 
 

 

9. Методи контролю 
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Викладач використовує наступні групи методик контролю знань 

студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Загальна кримінальна 

сексологія»: 
1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме 

питання теми практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; 

запитально-відповідна бесіда під час роз’яснення проблемного питання на 

практичному занятті; залік у формі усної відповіді на два запитання з 

переліку питань). 
2. Письмовий контроль (виконання індивідуальної самостійної роботи; 

модульна контрольна робота; дидактичні тестові завдання). 
3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення 

електронної презентації). 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Тема Тема Тема Тема Тема Тема Тема Тема Тема  
30 

2 2 2 2 2 5 5 5 5 

Індивідуальна самостійна 

робота 
Індивідуальна самостійна  

робота 
 

20 
 10 10 

Модульна контрольна  
робота № 1 

Модульна контрольна  
робота № 2 

 
50 

25 25 

Всього: 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 

74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

не зараховано з 

можливістю 
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повторного 

складання 
повторного 

складання 

0–34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Загальна кримінальна сексологія: Навчальна програма дисципліни. Для студентів 

спеціальності «Сексологія» / О.М.Ярема– Ужгород: Інформаційно-видавничий відділ 

УУБА–КаУ, 2018. 
 

12. Рекомендована література  
БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., Смирнов Г.В. Медицинская сексология. – 
Саратов, 1990. 

2. Васильченко Г.С., Нагаркова Т.Е., Агарков С.Т. Сексопатология: Справочник / 

Под ред. Г.С. Васильченко. – М.: Медицина, 1990. – 576 с. 
3. Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации. – Киев, 1998. 
4. Гери Ф. Келли. Основы современной сексологии. – Санкт-Петер., 2000. 
5. Жариков Н.М.,Котов Г.В., Хритинин Д.В. Судебная психиатрия (5-е издание). – 

М.: «Изд-во Норма», 2010. – 296 с. 
6. Имелинский К. Сексология и сексопатология. – М., 1986.  
7. Исаков Р. И. Возрастные особенности отношения подростков к сексуальному 

насилию на телеэкране //Актуальные вопросы современной психиатрии и 

наркологии: Сборник научных работ Института неврологии, психиатрии и 

наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической 

психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию 

Сабуровой дачи / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — Киев–

Харьков, 2010. — Т. 5. 
8. Здравомыслов В.И., Анисимова З.Б., Либих С.С. Функциональная женская 

сексопатология. – Пермь: ТОО “Репринт”, 1994. – 272 с. 
9. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1991. 
10. Каган В.Е. Психосексуальное воспитание детей и подростков. – Ленингр., 1990.  
11.  Кукурекин Ю. В., Левченко О. Е., Евтодиев А. А. Сексуальные дисфункции у 

мужчин под воздействием ионизирующего излучения // Актуальные вопросы 

современной психиатрии и наркологии: Сборник научных работ Института 

неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной 

клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 

210-летию Сабуровой дачи / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. — 
Киев–Харьков, 2010. — Т. 5.  

12.  Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988. 
13.  Кон И.С. Вкус запретного плода. – М., 1997. 
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14.  Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989. 
15.  Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Косенко А.Ф., Кочергіна Т.І. Психологічне 

забезпечення психічного і фізичного здоров’я. / За заг. ред. Корольчука М.С. – 
К.: IHKOC, 2002. – 272 с. 

16. Краткое руководство по репродуктивному здоровью и контрацепции. – Второе 

издание. – Американское агенство международного развития. (USAID), 1998. – 
405 с.  

17.  Кришталь В.В. Сексуальна гармонія подружньої пари. – К., 1990. 
18.  Кришталь В.В., Кришталь С.В., Кришталь Т.В. Сексологія: Навч. Посібник: В 

4 ч.- Харків: Фоліо, 2008. – 990 с. 
19. Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. – М., 1998. 
20. Свядощ А.М. Женская сексопатология – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Медецина, 1988. – 176 с. 
21. Руководство по сексологии / Под ред. С.С. Либиха. – СПБ: Питер, 2001. – 480 с. 
22.  Частная сексопатология: Руководство для врачей: В 2-х т. / Под. ред. Г.С. 

Васильченко. – М.: Медицина, 1983. 
23. Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/ 
24. Русский медицинский сервер http://www.rusmedserv.com/psychsex/ 
25. Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/ 
26. Сексопатология: Справочник / Под ред. Г.С.Васильченко. – М., 1990. 
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10. Щеглов Л. М. Неврозы и сексуальные расстройства. – СПб: Наука, 1996. – 351 
с. 
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