
Тестові завдання  
 

Виберіть правильну відповідь 
1.      Сексуальність - це: 

 а) характеристика статевого потягу; 
 б) активність; 
 в) поведінка ласки і кохання; 
 г) насолода у спілкуванні партнерів протилежної статі; 
 д) все перераховане вірно у визначенні сексуальності. 
 

2. Сексологія - це область наукових досліджень: 
 а) біологічних основ статі; 
 б) співвідношення біологічних та культурно-соціальних факторів; 
 в) формування статі і впливу різних факторів; 
 г) статевих функцій жінки і чоловіка; 
 д) все перераховане вірно у визначенні сексології. 
 

3. Психологічне направлення сексології (по І.С.Кону психолого-педагогічне) включає: 
 а) дослідження вікових особливостей сексуальності; 
 б) індивідуальні особливості статевої поведінки пов’язаної з нею чуттєво -  
              морального компонентів кохання, насолоди, страждань; 
 в) соціально-психологічні проблеми сексуальності; 
 г) аналізується ефективність різних методів статевого виховання і просвіти; 
 д) все перераховане вірно. 
 

4. Яка послідовність виявів сексуальності у чоловіків визначається нормальною: 
 а) еякуляція, ерекція, оргазм, лібідо; 
 б) оргазм, ерекція, еякуляція, лібідо; 
 в) лібідо, ерекція, оргазм, еякуляція; 
 г) ерекція, еякуляція, оргазм, лібідо. 
 

5. Яка послідовність виявів сексуальності у жінок признається нормальною: 
 а) 1. психічна -  усвідомлене бажання інтимного стосунку; 
      2. сексуальне сприйняття ерогенними зонами статевого збудження і бажання  
                   досягти оргазму; 
      3. любрикація; 
      4. оргазм; 
      5. лібідо.  
 б) 1. лібідо; 
     2. любрикація; 
      3. сексуальне сприйняття ерогенними зонами статевого збудження і бажання    
                   досягти оргазму; 
      4. оргазм; 
      5. психічна - усвідомлене бажання інтимного стосунку. 
 в) 1. любрикація; 
     2. лібідо; 
     3. сексуальне сприйняття ерогенними зонами статевого збудження і бажання    
                   досягти оргазму; 
     4. оргазм; 
     5. психічна - усвідомлене бажання інтимного стосунку 

6. До екстрагенітальних форм статевого життя відносяться: 
 а) танці; 
 б) маструбація; 
 в) гомосексуалізм; 
 г) феллація, кейра. 

7. До генітальних форм статевого життя відносяться: 
 а) гейшизм; 
 б) петтінг. 
 



8. Періоди розвитку та інволюції статевих функцій чоловіка: 
а)      дитячий 0-9 
 препубертатний 10-12 
 пубертатний І-13-16 
                                ІІ-17-22 
 статевої зрілості 23-51 
 інволюції І-52-66 
                  ІІ-67-89 
         ІІІ-90 і більше 

б)   0-7 
      7-15 
     15-17 
     17-24 
     25-55 
     55-65 
     66-90 
     91 і більше 

В)    0-12 
      12-15 
      15-17 
      17-25 
      26-55 
      55-70 
      70-90 
      91 і більше   

 
9. Періоди розвитку та інволюції  статевих функцій жінки: 

дитячий 
препубертатний 
пубертатний 
І 
ІІ 
статевої зрілості 
інволюції 
І 
ІІ 
ІІІ 

а) 0-6 
7-10 
 
10-12 
12-15 
16-20 
 
15-50 
51-65 
66 і більше 

б) 0-8 
9-11 
 
12-14 
15-17 
18-45 
 
46-60 
61-90 
90 і більше 

в) 0-10 
10-14 
 
14-17 
17-25 
26-50 
 
51-65 
66-89 
90 і більше 

 
10. Визначте середні параметри терміну фрикціонної стадії копулятивного циклу: 

а)1. термін всієї фрикціонної стадії - 2 хв. 2 сек. 
2. загальна кількість фрикцій на протязі коїтусу - 62 хв. 
3. подовженість однієї фрикції в секундах (1/1) - 2,52 хв. 
4. кількість фрикцій в секунду (1/1) - 0,51 хв. 
 

б) 1. - 5 хв. 
2. - 34 хв. 
3. - 3,2 хв. 
4. - 0,64 хв. 

в) 1.- 1,5 хв. 
2. - 84 хв. 
3. 1,6 хв. 
4. - 0,34 хв. 

11. Вкажіть природні етапи формування сексуальності: 
 а) - препубертатний період; 
 - парапубертатний період; 
 - перехідний період становлення сексуальності; 
 - пубертатний період; 
 - період зрілої сексуальності; 
 - інволюційний період. 
 б) - парапубертатний період; 
 - пубертатний період; 
 - препубертатний період; 
 - перехідний період становлення сексуальності; 
 - період зрілої сексуальності; 

- інволюційний період. 
 
 в) - парапубертатний період; 
 - препубертатний період; 
 - пубертатний період; 
 - перехідний період становлення сексуальності; 
 - період зрілої сексуальності; 
 - інволюційний період. 
 

12. Перевод одного виду “енергії” (наприклад сексуальної) в іншій з формуванням заміщаючої діяльності 

називається: 
 а) витісненням; 
 б) сублімацією; 
 в) проекцією; 
 г) переносом; 
 д) каналізацією. 
 
 
 



13. Реакція емансипації характерна для: 
 а) людей похилого віку; 
 б) немовлят; 
 в) престарілих; 
 г) зрілого віку; 
 д) підлітків. 
 

14. Гіпердинамічний синдром являється типовим для: 
 а) новонароджених; 
 б) немовлят; 
 в) дітей у віці 3-5 років; 
 г) підлітків; 
 д) похилого віку. 
 

15. Інверсія статевої (сексуальної) ідентифікації виникає при: 
 а) гомосексуалізмі; 
 б) транссексуалізмі; 
 в) фетишизмі; 
 г) ексгибіционалізмі; 
 д) вуйаєризмі. 
 

16. Вуйаєризм - це: 
 а) сексуальний потяг до кровних близьких; 
 б) сексуальний потяг і задоволення від оголених особистих статевих органів у   
               суспільстві; 
 в) сексуальний потяг і задоволення від підглядування за роздітими інших; 
 г) сексуальний потяг до тварин; 
 д) сексуальний потяг з особами іншої раси. 
 

17. Сексуальний потяг дорослої людини до підлітків називається: 
 а) педофілією; 
 б) ефеболією; 
 в) ювенілофілією; 
 г) геронтофілією; 
 д) промискуітотом. 
 

18. Поняття партнерської сексуальної норми включає всі перераховані критерії за виключенням: 
 а) кількості одночасно взаємодіючих партнерів; 
 б) зрілості партнерів; 
 в) стремління до досягнення згоди з обох сторін; 
 г) гетеросексуальної направленості потягу; 
 д) відсутності шкоди особистому здоров’ю. 
 

19. Клімактеричний синдром проявляється всіми перерахованими клінічними варіантами за 

виключенням: 
 а) астенічним; 
 б) сенесто-іпохондричним; 
 в) тривожно-депресивним; 
 г) експлозивним; 
 д) істеричним. 
 

20. Клімактеричний синдром відноситься до проявів: 
 а) фізіологічного клімактеричного процесу; 
 б) патологічного клімактеричного процесу; 
 в) інверсивного перебігу клімактерію; 
 г) проявленням раннього клімактерію; 
 д) проявленням пізнього клімактерію. 
 

21. Синдром “очікування вагітності” являється типовим для хворих з: 



 а) предменстуальним симптамокомплексом;  
 б) невротичним розладами; 
 в) шизофренією; 
 г) особистісними аномаліями; 
 д) безпліддям. 
 

22. Сексуальні розлади являються найбільш тяжкими в психологічному відношенні для: 
 а) дітей і підлітків; 
 б) осіб зрілого віку; 
 в) похилого віку; 
 г) престарілих; 
 д) для всіх вікових груп. 
 

23. Принципи задоволення, реальності і постійності являються важливими для формування особистісних 

якостей відповідно з воззрениями: 
 а) З. Фрейда; 
 б) К. Юнга; 
 в) А. Адлера; 
 г) В. Франкла; 
 д) Е. Фромма. 
 

24. До поняття історико-культурної бази по Ж. Лакану включається все за виключенням: 
 а) стать; 
 б) сексуальна орієнтація; 
 в) професія; 
 г) раса; 
 д) віросповідання. 

 
 
 
 

 


