
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  
 

1.  Сексологiя як наука.  
2. Складовi сучасної сексологiї. 
3. Цілі та завдання вивчення дисциплiни "Загальна та кримiнальна сексологiя". 
4. Сексуальнiсть людини, концепції сексуальностi. 
5. Первиннi та вториннi cтaтeвi ознаки у чоловiкiв. 
6. Первиннi та вториннi cтaтeвi ознаки у жiнок. 
7. Анатомiя чоловiчих статевих opraнiв. 
8. Функцiї окремих opгaнів чоловiчої статевої системи. 
9. Анатомiя жiночих статевих opганів. Функції окремих opгaнiв жіночої статевої 

системи. 
10. Забезпечення статевої функцiї нервово-ендокринним апаратом. 
11. Статеві гормони, їх вплив на сексуальну поведiнку. 
12. Центральна гормональна регуляцiя статевої функцiї. 
13. Гормональна функцiя статевих i надниркових залоз. 
14. Ерогеннi зони, їх значення. 
15. Етапи психосексуального розвитку, їх закономiрностi. 
16. Суть i значення формування статевої caмocвiдoмоcтi. 
17. Суть i значения формування стереотипу статеворольової поведiнки. 
18. Суть i значення становлення психосексуальних орiєнтацiй. 
19. Cтaдії третього етапу психосексуального розвитку , їх фази. 
20. Характеристика стадії платонiчного лiбiдо. 
21. Характеристика стадії еротичного лiбiдо. 
22. Характеристика стадії сексуального лiбiдо. 
23. Сексуальнi реакцiї чоловiкiв, копулятивний цикл у чоловiкiв. 
24. .Сексуальнi реакції жінок, копулятивний цикл у жiнок. 
25. .Стадії та складовi копулятивного циклу. 
26. Поняття мастурбацiї. 
27. Фiзiологiчнi форми мастурбацiї. 
28. Патологiчнi форми мастурбацiї. 
29. Поняття оргазму. 
30. .Принципи класифкації жіночого оргазму. 
31. Поняття норми в сексологiї. 
32. Партнерська сексуальна норма, критерії оцiнки. 
33. Iндивiдуальна сексуальна норма, критерiї оцiнки. 
34. Типи сексуальної мотивацiї та сексуальної установки. 
35. Сексуальне здоров'я, вікові особливостi сексуальної функцiї. 
36. Поняття статевої конституцiї. 
37. Критерiї визначення cтaтeвoї конституцiї. Шкала векторного визначення cтaтeвoї 

конституцiї. 
38. Вплив мiжособистiсних стосунків у ciм'ї на сексуальнi взаємини. 
39. Порушення лiбiдо у чоловiкiв. 
40. Еректильнi порушення у чоловiкiв. 
41. Розлади еякуляцiї. 
42. Сексуальна дисгармонiя у жiнок, порушення оргазму у жiнок. 
43. Гiперсексуальнicть у чоловiкiв i жiнок. Сатирiаз, нiмфоманiя. 
44. Вагiнiзм. 
45. Безплiддя, його причини.  
46. Контрацепцiя, її суть. 
47. Методи контрацепцiї, їx переваги та недолiки. 
48. Фiзiологiчний метод контрацепцiї. 
49. Механiчнi методи контрацепцiї. 



50. Хiмiчнi методи контрацепцiї. 
51. Гормональнi методи контрацепцiї. 
52. Внутрiшньоматковi методи контрацепцiї. 
53. Xiрургiчнi методи контрацепцiї. 
54. .Перерваний статевий акт як метод контрацепцiї. 
55. Аборт, його суть та наслiдки для здоров'я. 
56. .Хвороби, що передаються статевим шляхом, їx загальна характеристика. 
57. Особливостi проявiв сифiлicу. 
58. Шляхи передачi сифiлiсу та його профiлактика. 
59. Класифiкацiя сифiлicу. 
60. Опишіть особливості рiзних форм сифiлicу. 
61. Гонорея, її прояви. 
62. Шляхи передачi гонореї та п профiлактика. 
63. ВIЛ/СНІД, основні прояви. 
64. Шляхи передачi ВIЛ та його профiлактика. 
65. Поняття парафiлiї та первеpciї. 
66. Класифiкацiя парафiлiй. 
67. Критерiї надання переваги сексуальному об'єкту. 
68. Гомосексуалiзм, його формування i види. 
69. Транссексуалiзм. 
70. Трансвестизм. 
71. Чинники, що впливають на piвeнь сексуальної злочинностi. 
72. Стать i сексуальна злочиннiсть, вплив гормональних та інших чинників. 
73. Алкоголь i сексуальнiсть, алкоголь i сексуальна злочиннiсть. 
74. .Роль спадковостi та виховання у скоєнні злочинiв. 
75. .Ексгiбiцiонiзм. 
76. Фетишизм. 
77. Сексуальнi злочини проти дiтей, їx особливостi. 
78. Iнцест, поширенiсть, особливостi сiмейного мiкроклiмату. 
79. Поняття зґвалтування, поширенiсть, кримiнальна вiдповiдальність. 
80. Види зґвалтувань, особливостi профiлактики. 
81. Особливостi зґвалтувань у пiдлiтковому середовищi. 
82. Види провокуючої поведiнки жертви зґвалтування. 
83. Неправдивi звинувачення у зґвалтуваннi, жертви наклепу. 
84. Сексуальнi вбивства, їx види. 
85. Критери вщнесення вбивства до кaтeгopiї сексуальних. 
86. Психопатологiчнi особливостi серiйних сексуальних убивць. 
87. Кримiналicтичнi ознаки серiйних вбивств. 
88. Профiлактика сексуальних злочинiв. 
89. Антивiктимнi рекомендацiї. 

 


