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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Загальна та кримінальна сексологія  
Викладач (-і) Ярема Олена Миколаївна,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роби 
Контакти  (0312) 612008 
Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС, 90 год. 
Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 
Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 
каб. 303) 

2. Анотація до 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. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. Психофізіологія сексуальності. Межі сексуальної норми та 

патології. Збереження репродуктивного здоров’я. 
 Змістовний модуль 2. Кримінальна сексологія. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна та кримінальна сексологія» 

є опанування основ сучасних наукових знань у сферi загальної та судової сексологiї, що 

дасть змогу в майбутньому зберегти своє сексуальне i репродуктивне здоров’я, розумiти 

сексуально зумовленi особливостi поведiнки людей, мотивацiю злочинних дiй. Здобутi 

знання допоможуть студентам розпiзнавати ситуацiї, небезпечнi з погляду скоєння 

сексуальних правопорушень. 
 Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна та кримінальна сексологія» є:  

- вивчення всіх аспектів порушення сексуального здоров’я; 
- діагностика, лікування і профілактика подібних порушень 

4. Результати навчання (компетентності) 
Для засвоєння даної дисципліни студент повинен: 

Знати: 
− психологiчнi та iншi аспекти сексуальної норми; 
− нормальну анатомiю та фiзiологiю статевих opraнiв чоловiка i жінки; 
− нормальну стадiйнiсть i термiни психосексуального розвитку; 
− сексуальнi реакцiї та феноменологiчнi характеристики копулятивного циклу; 
− соцiальнi, психологiчнi, соцiально-психологiчнi та бiологiчнi причини 

сексуальних дисфункцiй; 
− способи контрацепцiї; 
− особливостi хвороб, що передаються статевим шляхом, та напрями їx 

профiлактики; 
− сутність аномалiй статевого потягу та фактори, що сприяють їх формуванню; 
− особливостi злочинiв на сексуальному ґрунті та як не стати жертвою; 



− психопатологiчнi особливостi серiйних злочинцiв i сексуальних убивць. 
Вміти: 

− проводити спостереження, експеримент, анкетування, опитування, тестування; 
− опрацьовувати та інтерпретувати результати психологічних методик; 
− володіти методами аналізу, синтезу, узагальнення; 
− працювати з науковою літературою; 
− вміння вести наукову дискусію; 

5. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 28 
семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 20 

самостійна робота 42 
Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Обов’язкова / 
вибіркова 

7 053 Психологія 4 вибіркова 
Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Психофізіологія сексуальності. Межі сексуальної норми та патології. 

Збереження репродуктивного здоров’я. 
Тема1.Cексуальність людини, моделі сексуальності 1 - 2 

Тема 2.Анатомія статевих органів. Фізіологічні основи 

сексуальності 
1 - 2 

Тема 3. Психосексуальний розвиток людини. 2 - 2 
Тема 4.Сексуальні реакції та копулятивний цикл 2 2 2 
Тема 5.Аспекти сексуальної норми. 2 - 2 
Тема 6.Відносність сексуальної норми, динаміка вікових 

змін. 
2 2 2 

Тема 7.Статева конституція 2 - 2 
Тема 8.Сексуальні дисфункції. 2 2 2 
Тема 9.Психогігієна репродуктивного здоров’я. 

Контрацепція. 
2 2 4 

Темаа 10.Хвороби, що передаються статевим шляхом, та 

їх профілактика. 
2 2 4 

Модуль ІІ. Кримінальна сексологія 
Тема 11.Злочини на сексуальному грунті. Чинники, що 

впливають на сексуальну злочинність 
2 2 4 

Тема 12.Аномалії сексуальної поведінки, парафілії 2 2 4 
Тема 13.Окремі види сексуальних злочинів 2 2 2 
Тема 14. Психопатологічні особливості серійних 

сексуальних убивць 
2 2 4 

Тема 15. Профілактика сексуальних злочинів, 

антивіктимні рекомендації 
2 2 4 

ЗАГ.: 28 20 42 



6. Система оцінювання навчальної дисципліни 
Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із загальної та кримінальної 
сексології:  

1) характер володіння знаннями із загальної та кримінальної 
сексології (рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, 
повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань із загальної та кримінальної 
сексології: (логіка мислення, аргументація, послідовність і 
самостійність викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психолого -
педагогічних фактів, здатність творчо використовувати засвоєні 
знання на практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 
Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 



та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 
Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 
Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 
- повага до колег, 
- толерантність до інших та їхнього досвіду,  
- сприйнятливість та неупередженість, 
- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 
- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 
- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 
- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 
Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів 

очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  
Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі екзамену здійснюється на основі 

зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього отримані 

бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, ніж 50 % 
завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 
Неприпустимі плагіат та списування. 
Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 
Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 
Обов'язковою умовою отримання екзамену є відвідування студентом більш як 50% 

занять, написання контрольної роботи.  
Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  
8. Рекомендована література 

Основна: 
1. Закалик Г.М.,Терлецька Ю.М., Шувар  Н.М. Психологічна та кримінологічна 

сексологія. Навчальний посібник. Л.: В-во Львівської політехніки, 2018. 
2. Закалик Г. М., Шувар Н. М. Загальна та кримінальна сексологія (понятійно-

термінологічний словник) : Навчальний посібник. Л. : Львів. ін-т ПрАТ “ВНЗ “МАУП”, 

2014. 
      3.  Кришталь В.В., Кришталь С.В., Кришталь Т.В. Сексологія: Навч. Посібник: В 4 

ч.- Харків: Фоліо, 2008. – 990 с. 
4.  Кришталь В.В. Сексуальна гармонія подружньої пари. – К., 1990. 
5. 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. 
6. Краткое руководство по репродуктивному здоровью и контрацепции. – Второе 

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