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І. ОПИС ДИСЦИПЛIНИ 

Шифр дисципліни ВВ2.3.01 

 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i форми 

контролю 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Кiлькiсть кредитiв – 3 Методи навчання 

Спецiальнiсть 

053 Психологія 

Загальна кiлькiсть годин – 

90 год. 

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень 

бакалавр 

Лекцiї: 

10 - 

Семiнарськi  

заняття: 

 

Вибіркова 6 - 

Лабораторнi заняття: 

 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом 

4-й 

8 - Форми поточного контролю 

модульна контрольна 

робота 

Індивiдуальна робота: 

Семестр  

VII 

- - 

Самостiйна робота: 

 

66  

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне: 3, 4 

- самостiйна робота 

  Форма пiдсумкового 

контролю – екзамен 

5 год. 

 
 Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС: 

Мова навчання - українська 24/66  

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: спецкурс «Психологія сексуальності» 

дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій у сферi статевої поведінки людини, 

статевої орієнтації та методів психологічної корекції при опануванні циклу дисциплін професійної 

підготовки. 

Мiждисциплiнарнi зв’язки: вивчення даної дисципліни потребує наявності у студентів 

знань основних понять і термінів, умінь і навичок з дисциплін «Загальна психологія», «Соціальна 

психологія», «Анатомія», «Вікова психологія», «Диференціальна психологія», «Психологія 

особистості», «Сексологія».  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета i завдання навчальної дисципліни:  

Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних знань з психології 

сексуальності, а також системного погляду на роль психологічних факторів, які необхідні для 

нормальної сексуальності людини. 

Завданням вивчення дисципліни «Психологія сексуальності» є теоретична підготовка 

студентів із питань психології сексуальності, сутності основних її понять та психологічних 

методів реалізації, а саме:  

формування знань і компетентностей, щодо основних етапів і умов становлення психології 

сексуальності в контексті розвитку науки і культури визначеного історичного періоду; 

усвідомлення місця і ролі «Психології сексуальності» в теорії і практиці психологічної 

діяльності; застосування сучасних підходів до сексуальної поведінки людини; 

ознайомлення  студентів з особливостями розвитку сексуальності людини в їхній 

історичній динаміці 

Психологія сексуальності 

Соціальна 

психологія 

Фізіологія людини 

 

Загальна 

психологія 

Соціологія Сексологія 



ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Знати: 

теоретичні положення і поняття 

психології сексуальності; 

біологічні, психофізіологічні, 

психологічні аспекти розвитку 

сексуальності людини в онтогенезі; 

етичні принципи психології 

сексуальності; 

психологічні особливості 

міжстатевого спілкування, адекватно 

реагувати та ефективно налагоджувати 

контакт з іншими людьми 

використовувати знання, навички і 

уміння з «Психології сексуальності»  в 

процесі професійного навчання і 

діяльності; 

вільно та компетентно спілкуватися 

в діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою; 

сформувати навички надання 

ефективної психологічної допомоги 

особистості; 

формувати пропозиції щодо 

підвищення рівня психологічної 

компетентності особистості у 

тенденціях розвитку сучасної 

«Психології сексуальності» 

 

ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться 3  кредитiв ЄКТС 90 години. 

№ 

з/п 

 

 

Назви модулiв i тем 

Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин 

(заочна(вечiрня) форма 

навчання) 
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Змістовий модуль 1. 

Психологічні особливості сексуальності особистості 

1. Основи психології 

сексуальності 

4 4   10      

2. Розвиток сексуальності в 

онтогенезі  

6 2 2 2 12      

3. Міжстатеві сексуальні 

стосунки  

4 2  2 13      

4. Сімейні дисгармонії  4  2 2 8      

5. Сексуальна поведінка 4  2 2 12      

6. Сексуальні розлади 2 2   11      

Форма контролю: екзамен  5          

Разом: 29 10 6 8 66      

 

 

 

 



ІV. Зміст дисципліни 

 

 

НАЗВА МОДУЛІВ, ТЕМ ТА ЇХ ЗМІСТ 

 

Кількість годин 

В
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Змістовий модуль 1. 

Психологічні особливості сексуальності особистості 

Тема 1. Основи психології сексуальності 

Предмет, об’єкт психології сексуальності. Історія становлення 

психології сексуальності первісних людей, у Стародавніх (Греції, 

Римі, Китаї, Індії), епоху Середньовіччя, Відродження, Нового часу і 

до XX століття. Розвиток вітчизняних досліджень сексуальності. 

Взаємозв’язок психології сексуальності з іншими науками. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Акімова Л. Н. Психологія сексуальності − Одеса: СМИЛ, 2005. − 198 с.  

2. Бенеш Л. Психологическая природа мужского насилия // Вестник 

психосоциальной и корекционно–реабилитационной работы. 1995. № 3. 

3. Данилова О. Л. Психология восприятия насилия: культурный и гендерный 

аспекты // Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. – СПб.: 

Питер, 2003. С. 388–403. 

4. Діденко С., Козлова О. Психологія сексуальності – К.: Академвидав, 2009. – 

304 с. 

 

Тема 2. Розвиток сексуальності в онтогенезі 

Біологічні, психологічні, психофізіологічні особливості розвитку 

сексуальності в онтогенезі: 

1. Парапубертатний період. 2. Передпубертатний період. 3. 

Пубертатний період. 4. Період статевої зрілості. 5. Інволюційний 

період. Рекомендації щодо розвитку сексуальності в онтогенезі 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Акімова Л. Н. Психологія сексуальності − Одеса: СМИЛ, 2005. − 198 с.  

2. Бенеш Л. Психологическая природа мужского насилия // Вестник 

психосоциальной и корекционно-реабилитационной работы. 1995. № 3. 

3. Данилова О. Л. Психология восприятия насилия: культурный и гендерный 

аспекты // Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. – СПб.: 

Питер, 2003. С. 388–403. 

4. Діденко С., Козлова О. Психологія сексуальності – К.: Академвидав, 2009. – 

304 с. 

 

Тема 3. Міжстатеві сексуальні стосунки 

Фізіологічні, генетичні та психологічні відмінності між чоловіком та 

жінкою. Шлюбні стосунки. Психологічна сумісність партнерів. 

Розлучення. Цивільні шлюби: за та проти. Рекомендації щодо 

збереження повноцінних та гармонійних шлюбних стосунків. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Акімова Л. Н. Психологія сексуальності − Одеса: СМИЛ, 2005. − 198 с.  

2. Бенеш Л. Психологическая природа мужского насилия // Вестник 

психосоциальной и корекционно–реабилитационной работы. 1995. № 3. 
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3. Данилова О. Л. Психология восприятия насилия: культурный и гендерный 

аспекты // Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. – СПб.: 

Питер, 2003. С. 388–403. 

4. Діденко С., Козлова О. Психологія сексуальності – К.: Академвидав, 2009. – 

304 с. 

 

Тема 4. Сімейні дисгармонії 

Сучасний стан сімейних дисгармоній в Україні: причини, види, 

форми, динаміка перебігу. Характеристика міжособистісних 

стосунків партнерів. Особливості застосування сімейної психотерапії 

та специфічної сексуальної терапії.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Акімова Л. Н. Психологія сексуальності − Одеса: СМИЛ, 2005. − 198 с.  

2. Бенеш Л. Психологическая природа мужского насилия // Вестник 

психосоциальной и корекционно–реабилитационной работы. 1995. № 3. 

3. Данилова О. Л. Психология восприятия насилия: культурный и гендерный 

аспекты // Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. – СПб.: 

Питер, 2003. С. 388–403. 

4. Діденко С., Козлова О. Психологія сексуальності – К.: Академвидав, 2009. – 

304 с. 

 

Тема 5. Сексуальна поведінка 

Основи сексуальної поведінки: потяг, темперамент, бажання. Типові 

та не типові форми статевого життя особистості. Сексуальні 

відхилення. Сексуальні злочини: причини та динаміка розвитку в 

Україні. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Акімова Л. Н. Психологія сексуальності − Одеса: СМИЛ, 2005. − 198 с.  

2. Бенеш Л. Психологическая природа мужского насилия // Вестник 

психосоциальной и корекционно–реабилитационной работы. 1995. № 3. 

3. Данилова О. Л. Психология восприятия насилия: культурный и гендерный 

аспекты // Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. – СПб.: 

Питер, 2003. С. 388–403. 

4. Діденко С., Козлова О. Психологія сексуальності – К.: Академвидав, 2009. – 

304 с. 

 

Тема 6. Сексуальні розлади 

Сексуальні розлади: біологічні, психологічні, соціальні та культурні 

причини виникнення та перебігу. Особливості сексуальних розладів у 

чоловіків та жінок. Статева ідентифікація та її форми прояву.    

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Акімова Л. Н. Психологія сексуальності − Одеса: СМИЛ, 2005. − 198 с.  

2. Бенеш Л. Психологическая природа мужского насилия // Вестник 

психосоциальной и корекционно–реабилитационной работы. 1995. № 3. 

3. Данилова О. Л. Психология восприятия насилия: культурный и гендерный 

аспекты // Практикум по гендерной психологии / Под ред. И. С. Клециной. – СПб.: 

Питер, 2003. С. 388–403. 

4. Діденко С., Козлова О. Психологія сексуальності – К.: Академвидав, 2009. – 

304 с. 
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V. КОНТРОЛЬ ЯКОСТI ЗНАНЬ СТУДЕНТIВ 

5.1.Форми i методи поточного контролю. 

Тестові завдання (див. дод.1) 

5.2.Форми i методи пiдсумкового контролю. 

Перелік питань з дисципліни  до екзамену: 

1. Анатомо-фізіологічні основи сексуальності людини. 

2. Доісторичний етап вивчення сексуальності. 

3. Етичні особливості досліджень сексуальності. 

4. Закоханість і кохання. 

5. Інволюційний період (від 55 років). 

6. Методи психологічного дослідження сексуальності. 

7. Міждисциплінарні зв’язки психології сексуальності. 

8. Міжстатеві психологічні відмінності. 

9. Міжстатеві сексуальні стосунки. 

10. Нагромадження досексологічних знань із психології сексуальності. 

11. Нетипова сексуальна поведінка. 

12. Норма сексуального життя. 

13. Основні форми статевого життя людини. 

14. Особливості сексуальності у Давньому Римі. 

15. Пара пубертатний період (від народження до 6-7 років). 

16. Період статевої зрілості (18-55 років). 

17. Питання сексуальності в культурі мусульманських народів. 

18. Питання сексуальності у культурі давніх слов’ян. 

19. Погляди на сексуальність у часи Відродження та Реформації. 

20. Порушення сексуального життя чоловіка. 

21. Предмет психології сексуальності. 

22. Психологічна сумісність партнерів. 

23. Психологічні аспекти сексуальності у пубертатному періоді. 

24. Психологічні особливості сексуальності в період ранньої зрілості (20-40 років). 

25. Психологічні особливості сексуальності в середньому віці (40-55 років). 

26. Психологічні фактори сексуальних розладів. 

27. Психологія сексуальності як наука. 

28. Психосоціальний розвиток дитини за Е. Еріксоном. 

29. Психосоціальний розвиток за Е. Еріксоном. 

30. Психосоціальний розвиток особистості у період статевої зрілості за Е. Еріксоном. 

31. Психосоціальний розвиток особистості у пубертатному періоді за Е. Еріксоном. 

32. Розвиток вітчизняних досліджень сексуальності. 

33. Розвиток сексуальності в юнацькі роки (18-20 років). 

34. Розвиток сексуальності протягом життя. 

35. Розвиток шлюбних стосунків. 

36. Розлучення. 

37. Розуміння сексуальності у Давній Греції. 

38. Сексуальна поведінка. 

39. Сексуальні злочини і їх види. 

40. Сексуальні розлади та їх терапія. 

41. Сексуальність у давньоіндійській культурі. 

42. Сексуальність у давньокитайській культурі. 

43. Сексуальність у європейському Середньовіччі. 

44. Сексуальність у ранньому дитинстві. 

45. Сімейні дисгармонії. 

46. Соціокультурні фактори сексуальних розладів. 

http://pidruchniki.com/1580011936136/psihologiya/anatomo-fiziologichni_osnovi_seksualnosti_lyudini#80
http://pidruchniki.com/1529052736128/psihologiya/formuvannya_rozvitok_znan_psihologiyi_seksualnosti#96
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47. Спостереження і накопичення знань із проблем сексуальності. 

48. Статева ідентифікація дитини в парапубертатному періоді. 

49. Статеве виховання дитини у передпубертатному періоді. 

50. Статеве дозрівання дівчат. 

51. Статеве дозрівання хлопчиків. 

52. Статевий потяг і статеве бажання. 

53. Статевий темперамент. 

54. Стать людини та особливості її формування. 

55. Сутність та особливості сексуальної поведінки. 

56. Формування і розвиток знань із психології сексуальності. 

57. Формування сексологічних знань із психології сексуальності. 

58. Цивільні шлюби. 

59. Шлюбний потенціал. 

60. Шлюбні стосунки. 

5.3.Критерiї оцiнювання знань студентів. 

1. Грамотність використання термінологогічного апарату. 

2. Логічність викладу матеріалу. 

3. Обізнаність з науковою літературою за темою. 

4. Повнота висвітлення матеріалу у виступі. 

5. Творчі здібності до розкриття теми, висвітлення проблеми при виконанні практичних 

завдань. 
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Додаток 1 

Тестові завдання 

1. Через, що реалізується сексуальність людини? 

А) сексуальну поведінку; 

Б) активність; 

В) сексуальні потреби. 

2. Що таке сексуальна поведінка? 

А) є складовою для встановлення стосунків між партнерами, отримання приємних відчуттів, 

підтримання почуття особистої гідності та особистого здоров'я; 

Б) поведінка, яка спрямована на стимуляцію сексуального збудження або розширення сексуальної 

активності через зміни сексуальних реакцій та підвищення сексуальної чутливості; 

В) це поведінка, яка передбачає активність, певну систему дій у задоволенні сексуальних потреб. 

3. Що є передумовою сексуальної поведінки? 

А) особисте здоров’я; 

Б) особиста гідність; 

В) статева репродукція. 

4. На що спрямована сексуальна поведінка? 

А) на отримання приємних відчуттів; 

Б) на самозадоволення; 

В) на збудження. 

5. Що відіграє важливу роль у становленні та розвитку сексуальної поведінки? 

А) умови формування поведінкових стереотипів; 

Б) стимулювання оргазму; 

В) задоволення сексуальних потреб. 

6. Які компоненти має сексуальна поведінка? 

А) мотиваційні; 

Б) рушійні; 

В) як рушійні так і мотиваційні. 

7. Чи впливають гормони на сексуальну поведінку? 

А) так; 

Б) ні. 

8. Скільки рівнів мотиваційних компонентів сексуальної поведінки? 

А) один; 

Б) два; 

В) два та більше. 

9. Чи подібна сексуальна поведінка людини до поведінки тварин? 

А) подібна; 

Б) подібна перед і в момент спарювання; 

В) подібна тільки в момент спарювання. 

10. Якими факторами обумовленні норми сексуальної поведінки? 

А) особистісними; 

Б) соціальними; 

В) вище перерахованими. 

11. Як в процесі розвитку стосунків один мотив може переходити в інший змінюючи природу 

міжособистісних взаємин? 

А) флірт може перейти в серйозні стосунки, кохання - у ненависть; 



Б) флірт – у кохання; 

В) вище перераховані. 

Міжстатеві сексуальні стосунки 

1. В еротичних снах і фантазіях чоловіки частіше уявляють: 

А) статеві акти з незнайомими особами, груповий секс або примушування когось до статевого 

зв'язку; 

Б) себе жертвами насильства, а також сексуальні дії, на які в реальному житті вони ніколи б не 

наважились; 

В)інтимні стосунки зі своїм першим коханням; 

Г) жодна відповідь не є вірною. 

2. Чим красивіша жінка, тим: 

А) щасливіша вона в сімейному житті; 

Б) більше вона має статевих партнерів; 

В)більше в неї вимог до шлюбного партнера і тим менше вона має можливостей задовольнити свої 

потреби, знайти ідеал чоловіка; 

Г) менше вимог до шлюбного партнера. 

3. За давньогрецькою класифікацією, ерос це: 

А) ігровий різновид кохання; 

Б) найурівноваженіша, практична форма кохання; 

В)  ідеальний, нездійсненний тип кохання, який ґрунтується на традиційних релігійно-

світоглядних уявленнях про його постійність, невимогливість, терплячість; 

Г) тип кохання, який ґрунтується на фізичному потязі і має потужний сексуальний магнетизм. 

4. Найурівноваженіша, практична форма кохання – це: 

А) ерос; 

Б) агапе; 

В) прагма; 

Г) манія. 

5. Романтичне кохання (закоханість) є нестійким станом і триває: 

А) 3-4 роки; 

Б) 1 рік; 

В) декілька місяців; 

Г) 7-8 років. 

6. Шлюб, у якому чоловік і дружина одностайно визнають взаємне почуття кохання, 

повагу, порозуміння називають: 

А) гармонійним; 

Б) щасливим; 

В) розірваним; 

Г) проблемним. 

7. В якому віці вагітність та пологи найбільш сприятливо позначаються на жіночому 

організмі? 

А) 15-16 років; 

Б) 28-30 років; 

В) 21-22 років; 

Г) не має значення. 

8.  Які пари типів сексуальних партнерів вважаються ідеальними? 

А) "чоловік-син" і "жінка-мати"; 

Б)  "Чоловік-син" і "Жінка-донька"; 



В)"чоловік-чоловік" та "жінка-жінка"; 

Г)  "чоловік-батько" і "жінка-мати". 

9.  Яке твердження є вірним: 

А) в 99,9% випадків ініціаторами розірвання шлюбних стосунків є чоловіки; 

Б) майже в 70% випадків ініціаторами розірвання шлюбних стосунків є жінки, хоч це відбувається 

з вини чоловіків; 

В) майже в 70% випадків ініціаторами розірвання шлюбних стосунків є жінки, і це відбувається з 

вини жінок; 

Г) 50% жінки ініціатори / 50% чоловіки ініціатори розірвання шлюбу. 

10.  Скільки мінімум позашлюбних статевих стосунків мають переважна більшість жінок і 

чоловіків(60% жінок і 80% чоловіків)? 

А)  мінімум один контакт; 

Б) мінімум два контакти; 

В) мінімум три контакти; 

Г) не менше п’яти. 

11.  Правда чи брехня? 

1)Психологічні відмінності в поведінці, інтересах, схильностях чоловіків і жінок проявляються з 

дитинства.П 

2) Статеве життя жінок переважно є екстенсивнішим, ніж у чоловіків. Б 

3) За 3. Фройдом, ядром кохання є статеве кохання, мета якого - статеве з'єднання. П 

4) Мета шлюбного союзу - створення сім'ї, а основна функція - забезпечення стабільного 

середовища для формування, розвитку та прояву усіх особистісних рис подружжя.П 

5) Отримання чоловіком сексуального задоволення залежить від психологічних обставин: кохання 

до партнера, відчуття його близькості, почуття ніжності тощо, а також від її соціальної 

активності, задоволеності власним життям. Б 


