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1. Опис навчальної дисципліни. 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна (1,6) заочна (2,0) 

«Загальна та кримінальна сексологія» 

Курс 1 1 1 

Семестр 2 2 2 

Обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

Аудиторні 34 2 4 

Модульний контроль 3 - - 

Семестровий контроль 1 1 1 

Самостійна робота 70 116  114 

Форма семестрового контролю залік залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова.  
 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни. 
Сексологія як окрема наука сформувалася порiвняно недавно, поєднавши у собi 

медичнi, психологiчнi, соцiально-психологiчнi та соцiальнi аспекти.  

Мета вивчення курсу “Загальна та кримiнальна сексологiя”: опанувати основи 

сучасних наукових знань у сферi загальної та судової сексологiї, що дасть змогу в 

майбутньому зберегти своє сексуальне i репродуктивне здоров’я, розуміти сексуально 

зумовленi особливостi поведiнки людей, мотивацiю злочинних дiй.  

Здобутi знання допоможуть студентам розпiзнавати ситуацiї, небезпечнi з погляду 

скоєння сексуальних правопорушень.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів 

готовності: 
• оволодiти поняттями норми та патологiї в сексологiї;  

• вивчити етапи психосексуального розвитку та його порушень;  

• вивчити анатомiю та фiзiологiю статевої системи;  

• оволодiти основами психогiгiєни репродуктивного здоров’я;  

• оволодiти методами контрацепції та профiлактики хвороб, що передаються статевим 

шляхом;  

• зрозумiти психопатологiчну сутність аномалiй статевого потягу;  

• здобути знання щодо сексуальної злочинностi та сексуальних злочинцiв;  

• вивчити патопсихологiчнi особливостi серiйних сексуальних убивць;  

• формувати стiйку антивiктимну поведiнку в потенцiйних жертв. 

            Після вивчення курсу студенти мають: 

   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. 

 

 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною. 
  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми в процесі 

навчання і професійної діяльності в області психології, 

передбачає проведення досліджень і/або здійснення 

інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

2. Здатність проведення наукових та прикладних 

досліджень на професійному рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту і можливості її використання. 

4. Уміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 

5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети. 

 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

1. Здатність самостійно планувати, організовувати і 

здійснювати психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни і практичної значущості. 

2. Здатність розуміти і використовувати інноваційні 

технології в професійній діяльності. 

3. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодиагностическую 

і іншу в залежності від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів і технік. 

4. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм 

професійної етики і керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура навчальної дисципліни. 

 

Тематичний план дисципліни 

«Загальна та кримінальна сексологія» 
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Змістовий модуль І. Психофізіологія сексуальності 

Тема 1. Сексуальність людини, моделі 

сексуальності 

2  5 У  

Тема 2. Анатомія статевих органів 2 2 5 У  

Тема 3.  Фізіологічні основи сексуальності 2  5 У  

Тема 4. Психосексуальний розвиток людини 2  5 У  

Тема 5. Сексуальні реакції та копулятивний цикл 2 2 5 У  

Змістовий модуль ІІ. Межі сексуальної норми та патології 

Тема 6. Аспекти сексуальної норми 2  5 У,ПК  

Тема 7. Відносність сексуальної норми, динаміка 

вікових змін 

2 2 5 У,СР  

Тема 8. Статева конституція 2  4 У  

Тема 9. Сексуальні дисфункції 2 2 5 У, ПК  

Змістовий модуль III. Збереження репродуктивного здоров’я 

Тема 10. Психогігієна репродуктивного здоров’я. 

Контрацепція 

4 2 5 У,КР  

Тема 11. Хвороби, що передаються статевим шляхом, 

та їх профілактика 

4 2 5 У,ПК  

Змістовий модуль IV. Кримінальна сексологія 

Тема 12. Аномалії сексуальної поведінки, парафілії  2  4 КР  

Тема 13. Злочини на сексуальному ґрунті 2 2 4 Т  

Тема 14. Психопатологічні особливості серійних 

сексуальних убивць 

2  4 СР  

Тема 15. Профілактика сексуальних злочинів, 

антивіктимні рекомендації 

2 2 4 К  

                                                 ВСЬОГО     120 34 16 70 залік  

 

Форми контролю: усне опитування – У; 

                                контрольні роботи – КР; 

                                перевірка конспектів – ПК; 

                                перевірка знань для самостійної роботи – СР; 

                                тестування – Т; 

                                колоквіум – К; 

                                             інші – _______. 



 

6. Програма навчальної дисципліни. 
 

Змістовий модуль І. Психофiзiолоriя сексуальності. 

 

Тема 1. Сексуальнiсть людuнu, моделi сексуальності.  

Сексуальнiсть як один з основних чинникiв, що спонукають людей до 

мiжособистicних контактів. Сексуальнiсть у межах рiзних категорiй цiнностi: вiтальна 

(аспект здоров’я), культурна (iсторичнi 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 універсальнми потребами людини.  

Сексуальний потяг — вибiркова готовність прийняти партнера з урахуванням його 

статевої належностi.  

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.  

Література: [3; 5].  

 

Тема 2. Анатомiя cтaтeвиx органів.  

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.  

Література: [2; 4; 5].  

 

 



Тема 3. Фiзiологiчнi основи сексуальності.  

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. 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.  

Література: [2; 4; 5].  

 

Тема 4. Психосексуальний розвиток людини.  

Психосексуальний розвиток — один з аспектiв iндивiдуального 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 внутрiшньолонним диференцiюванням мозку та здiйснюється пiд впливом 

мiкросоцiального середовища. Фаза вироблення настановлення та фаза навчання i 

закрiплення настановлення. Другий етап (7–13 pоків) — формування стереотипу статево-

рольової 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 настановлення; навчання та закрiплення 

настановлення. Розлади психосексуальної орiєнтацiї як наслiдок вiдставання в часi якоїсь 

cтaдiї та змiни порядку розвитку.  

Література: [2; 3; 5; 11].  

 

Тема 5. Сексуальнi реакції та копулятuвний цикл.  

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 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.  

Література: [2–5; 13].  

 

Змістовий модуль ІІ. Межi сексуальної норми та патології.  

 

Тема 6. 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, 

пасивнопiдлеглий, агресивно-садистський, альтруїстичний. Критерії оцінки фізіологічної 

(біологічної) норми сексуальності.  

Література: [2; 3; 5; 9; 11; 12; 19].  

 

Тема 7. 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, поєднаних жорсткими взаємозв’язками. Основні 

системоутворюючi ознаки, якi зумовлюють психосексуальний розвиток: статеве 

самоусвiдомлення i статеве усвiдомлення оточуючих; статеворольова поведiнка; 

психосексуальна орiєнтацiя. Додатковi системоутворюючi ознаки: статевий потяг, 

сексуальна збудливiсть, сексуальна активнiсть, сексуальне настановлення. Типи 

сексуального настановлення: фалоцентричне (механоцентричне), оргазмоцентричне, 



екстазоцентричне. Сексуальна потреба, мотивацiя сексуальної поведiнки. Вікові 

особливостi сексуальної функцiї.  

Література: [2; 3; 5; 9; 11; 12; 19].  

 

Тема 8. Статева конституція.  

Оцiнка iнтенсивностi сексуальних проявiв з урахуванням віку, iндивiдуальних ознак 

сексуальностi людини. Загальне поняття конституцiї як сукупностi функцiональних i 

морфологiчних особливостей органiзму, що сформувалися на основi спадкових i набутих 

властивостей органiзму. Сексуальна реактивнicть. 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 системи i впливiв патогенних факторiв. Критерiї визначення 

статевої конституцiї. Шкала векторного визначення статевої конституцiї чоловiка.  

Література: [2; 5].  

 

Тема 9. 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 та вагiнiзм у жiнок, 

визначення i причини. Вплив соцiокультурних факторiв на виникнення сексуальних 

дисфункцiй. Порушення оргазму у жiнок, аноргазмiя. Класифiкацiя порушень оргазму. 

Причини. Синдром закодованих сексуальних реакцiй. Статева холоднiсть (фригiднiсть) i 

гiперсексуальнiсть, їx характеристика та причини. Нiмфоманiя, сатирiаз. Партнерськi 

дисфункцiї, їx особливостi та причини.  

Література: [2–5; 9; 11; 15; 19].  

 

Змістовий модуль ІІІ. Збереження репродуктивного здоров’я.  

 

Тема 10. 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.  

Література: [5].  

 

 



Тема 11. Хвороби, що передаються статевим шляхом, та їx профілактика.  

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). Класифiкацiя сифiлiсу. Основнi клiнiчнi особливостi рiзних форм сифiлiсу: 

первинного, вторинного, третинного, прихованого, вродженого. Гонорея (трипер). 

Основний шлях передачi. Можливicть побутового зараження. Форми гонopeї: свiжа 

(гостра, пiдгостра, торпiдна, або в’яла); хронічна; латентна. Особливостi клiнiчних проявiв 

гострої гонореї. Наслiдки нелiкованого захворювання для чоловiкiв i жiнок. Синдром 

набутого iмунодефiциту (CHIД), Bipyc iмунодефiциту людини (ВIЛ). Iсторiя вiдкриття 

ВIЛ. Шляхи передачi ВIЛ. Bмicт вipycy в бiологiчних рiдинах iнфiкованого органiзму: 

кровi, спермi, ceкpeтi шийки матки, пiхви, материнському молоцi, а також у слинi, сечi, 

сльозах, спинномозковiй рiдинi, гної, потi. Ризик заразитись ВIЛ при рiзних способах 

контакту з носієм інфекцiї. Особливостi перебiгу ВIЛ-iнфекцiї. Клiнiчнi прояви. СНIД — 

остання стадiя ВIЛ-iнфекцiї.  

Література: [5; 8].  

 

Змістовий модуль IV. Кримінальна сексологія.  

 

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 

нездоланнi. Нав’язливий, iмпульсивний та обсесивно-компульсивний вapiaнт розладiв 

потягу. Значення в розвитку парафiлiй схильностi до надцiнних утворень, яка вiдображає 

ригiднiсть психофiзiологiчних процесiв.  

Література: [1; 5; 7; 10; 14; 16; 17].  

 

Тема 13. 3лочини на сексуальному ґрунті.  

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. Агресiя. Teopiї бiологiчної зумовленостi aгpeciї. Особливостi 

гормональної системи та агресивнiсть у чоловiкiв. Соцiально-культурне середовище. 

Психосексуальний розвиток. Спадковiсть. Biк. Клiмат. Вплив клiматичних умов i пори 

року на piвeнь сексуальної злочинностi. Oкpeмi види сексуальних злочинiв: сексуальнi 

злочини проти дiтей (включно з iнцестом); згвалтування; ексгiбiцiонiзм.  

Література: [2; 3; 5; 6; 9; 11; 12; 19].  

 

Тема 14. Психопатологiчнi особливостi серiйнuх сексуальних убивць. 

 “Феномен Чикатила” — вapiaнт кримiнальної особистостi, етапний патологiчний 

розвиток якої призводить до появи і закрiплення потреби у скоєннi 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” — обсесивнокомпульсивний 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.  

Література: [1; 5; 16; 18]. 

 

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 ситуацiй, психiчний вплив на злочинця, силовий 

вплив з метою знешкодити ґвалтiвника або виграти час для втечi.  

Література: [1; 5; 17; 18]. 

 

7. Плани семінарських (практичних) занять. 

 

Семінарське заняття 1. Сексуальність, моделі сексуальності.  

1.  Сексуальність як факторів, що спонукують людей до міжособистісних контактів. 

2. Сексуальність в рамках різних категорій цінностей. 

3. Сексуальний потяг.   

4. Концепції сексуальності. 

Література: [3, 5]. 

 

Семінарське заняття 2. Анатомія статевих органів.  

1. Зовнішні і внутрішні статеві органи.  

2. Статева система людини.   

Література: [2, 4, 5]. 

 

Семінарське заняття 3. Фізіологічні основи сексуальності.  

1. Біологічні фактори, що обумовлюють сексуальність.   

2. Взаємозв’зок нервової і ендокринної систем.  

3. Вплив кори головного мозку на сексуальну реактивність.  

4. Регулюючий вплив сексуальних центрів гіпоталамуса на сексуальні центри 

спинного мозку.    

Література: [2, 4, 5]. 

 

Семінарське заняття 4. Психосексуальний розвиток людини.  

1. Етапи психосексуального розвитку, їх загальні закономірності.  

2. Особливості фазового розвитку і зміни співвідношення біологічного та 

соціального компонентів у становленні сексуальності.  

3. Розлади психосексуальної орієнтації як наслідок відставання у часі якійсь стадії 

та зміни порядку розвитку. 

Література: [2, 3, 5, 11]. 

 

Семінарське заняття 5. Сексуальні реакції і копулятивний цикл.  

1. Ерекція як феномен і як рефлекс на рівні спинного мозку, психічна ерекція.  

2. Поняття копулятивного циклу. Стадії копулятивного циклу. 

3. Копулятивный цикл жінки, феноменологічні прояви його стадій.  

         Література: [2-5; 13]. 

 

Семінарське заняття 6. Аспекти сексуальної норми.  

1. Поняття норми в сексології.  

2. Аспекти сексуальної норми.  

3. Соціально-етичний аспект сексуальної норми.  

4. Медико-психологічний аспект сексуальної норми.  



5. Критерії оцінки фізіологічної (біологічної) норми сексуальності. 

Література: [2, 3, 5, 9; 11; 12; 19]. 

 

Семінарське заняття 7. Відносність сексуальної норми, динаміка вікових змін. 

1. Умовність поняття сексуальної норми.  

2. Поняття сексуального здоров'я.  

3. Системний підхід до визначення сексуального здоров'я.   

4. Типи сексуального настановлення. 

5. Вікові особливості сексуальної функції. 

Література: [2, 3, 5, 9; 11; 12; 19]. 

 

Семінарське заняття 8. Статева конституція.  

1. Загальне поняття конституції як сукупності функціональних і морфологічних 

особливостей організму. 

2. Сексуальна реактивність.  

3. Статева конституція як тип функціонально-енергетичного реагування.  

4. Критерії визначення статевої конституції.  

5. Шкала векторного визначення статевої конституції чоловіка. 

Література: [2, 5]. 

 

Семінарське заняття 9. Сексуальні дисфункції. 

1. Поняття сексуальної дисфункції.  

2. Сексуальні дисфункції як наслідок і причина неврозів та невротичних реакцій.  

3. Поняття імпотенції, її критерії.  

4. Синдром закодованих сексуальних реакцій.  

5. Німфоманія, сатириазис.  

6. Партнерські дисфункції, їх особливості та причини. 

Література: [2-5; 9; 11; 15; 19]. 

 

Семінарське заняття 10. Психогігієна репродуктивного здоров'я.  

1. Репродуктивне здоров'я жінки. 

2. Репродуктивне здоров'я чоловіка.  

3. Методи контрацепції. 

4. Правильне користування презервативом та іншими контрацептивами.  

5. Переваги і недоліки різних методів запобігання небажаної вагітності.  

6. Фізіологічний метод контрацепції (природний метод).  

7. Методи визначення дня овуляції.  

Література: [5].  

 

Семінарське заняття 11. Хвороби, що передаються статевим шляхом, та їх 

профілактика. 

1. Поняття про захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), їх 

загальна характеристика.  

2. Групи ризику, які є основними розповсюджувачами цих захворювань. 

3. Рекомендації по зниженню ризику заразитися ЗПСШ i ВІЛ / СНІД статевим   

                шляхом.  



          Література: [5; 8]. 

 

Семінарське заняття 12. Аномалії сексуальної поведінки, парафілії.  

1. Термін "парафілія" і поняття "перверзії" (перекручення).  

2. Систематика парафілій в Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду 

(МКБ-10).  

3. Принципи і критерії перевагу сексуального об'єкта.  

4. Роль аналізаторів сприйняття у виборі сексуального об'єкта.  

5. Пускові стимули для здійснення парафільних дій.   

Література: [1, 5, 7, 10, 14; 16; 17]. 

 

Семінарське заняття 13. Злочини на сексуальному ґрунті.  

1. Фактори, що впливають на сексуальну злочинність.  

2. Роль наркотиків в сексуальної злочинності.  

3. Агресія. Теорії біологічної зумовленості агресії.  

4. Окремі види сексуальних злочинів.  

Література: [2, 3, 5, 6; 9; 11; 12; 19]. 

 

Семінарське заняття 14. Психопатологічні особливості серійних сексуальних 

вбивць. 

1. "Феномен Чикатило", аналіз феномена, його три взаємопов'язуючих етапи. 

2. Психогенез сексуального садистської поведінки.  

3. Криміналістичні ознаки серійних убивств.  

Література: [1, 5, 16; 18]. 

 

Семінарське заняття 15. Профілактика сексуальних злочинів, антивіктимні 

рекомендації.  

1. Профілактика соціально небезпечної сексуальної поведінки. 

2. Роль сім'ї у профілактиці сексуальної злочинності. 

3. Первинна профілактика серед осіб, які страждають парафілією, на доклінічному 

етапі або на передкримінальній стадії клінічного етапу з метою запобігання 

кримінальної поведінки.  

4. Система профілактики, проблеми її створення, умови ефективного 

функціонування.   

Література: [1, 5, 17; 18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Контроль навчальних досягнень. 

 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів. 
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Відвідування лекцій 1 3 3 1 1 1 1 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 3 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 3 30 3 30 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІІНДЗ 30 - - - - - - 

                                                            ВСЬОГО: - 66  64  64 

Максимальна кількість балів: 224 

 224:100=2,24. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,24 = загальна кількість балів. 

 

 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Сексуальність: визначення, формування, моделі. Сексуальність і тілесність. 

Аспекти сексуальності. 

Історичні етапи вивчення сексуальності. Сексуальність і культура. 

Анатомія чоловічих і жіночих зовнішніх i внутрішніх статевих органив, основні 

функції кожного органу. Вплив гормонів на сексуальність i сексуальну поведінку. 

Готовність до сексуальних реакцій. 

Стадії індивідуальної еволюції лібідо. Порушення формування сексуальності. 

Самостимуляція як нормальний прояв сексуальності. Типи, функції мастурбації. Еротика, 

порнографія, проституція і сексуальність. 

Нормальні прояви та особливості сексуальності жінок і чоловіків. Сексуальність і 

індивідуально-психологічні характеристики особистості. Вплив алкоголю і наркотиків на 

сексуальність. 

Гармонія і дисгармонія подружньої пари. Інтимність, дружба, любов, сексуальні 

відносини. Фізіологія любові. 

Сексуальне здоров'я і сексуальні розлади. Сексуальна дисфункція. Статеві розлади 

у чоловіків і жінок: психологічні причини і психологічні методи лікування. Психологічні 

аспекти безплідності і переривання вагітності 

Сексуальність при психічних розладах. Олігофренія і сексуальність. Сексуальність 

і соматичні захворювання.Травми спинного мозку, глухота, сліпота та сексуальність. 

Неврологічні та ендокринні захворювання і сексуальність. Хвороби серцево-судинної 

системи, рак і сексуальність. 

Гетеросексуальність, гомо-, бісексуальності. Розлади статевої ідентифікації. 

Розлади спрямованості потягу. Сексуальні девіації. 



Діагностика сексуальності. Статева конституція. Інтегральна шкала статевої 

конституції. 

Сексуальні злочини та їх види. Сексуальна агресія: види, причини і наслідки. 

Інцест. Психологічні наслідки і робота з жертвами інцесту. 

Психотерапія сексуальних розладів. Види сексотерапії. 

Проблема статевого виховання молоді на сучасному етапі розвитку суспільства. 

 

Критерії оцінки: 

- змістовність - 3 бали; 

- відповідність темі і стилю оформлення - 2 бали. 

 

8.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік. 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 

      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. Контрацепція, 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.  

    20. Профілактика сексуальних злочинів, антивіктимні заходи. 

 
 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

 

       1. Сексологiя як наука.  

       2. Складовi сучасної сексологiї.  

       3. Цiлi 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.  

     10. Функцiї окремих opгaнiв жіночої статевої системи.  

     11. Забезпечення статевої функцiї нервово-ендокринним апаратом.  

     12. Статеві гормони, їх вплив на сексуальну поведiнку.  

     13. Центральна гормональна регуляцiя статевої функцiї. 

     14. Гормональна функцiя статевих i надниркових залоз.  

     15. Ерогеннi зони, їх значення.  

     16. Етапи психосексуального розвитку, їх закономiрностi.  

     17. Суть i значення формування статевої caмocвiдoмоcтi.  

     18. Суть i значения формування стереотипу статево-рольової поведiнки.  

     19. Суть i значення становлення психосексуальних орiєнтацiй.  

     20. Cтaдiї третього етапу психосексуального розвитку, їх фази.  



     21. Характеристика cтaдiї платонiчного лiбiдо.  

     22. Характеристика cтaдiї еротичного лiбiдо. 

     23. Характеристика cтaдiї сексуального лiбiдо.  

     24. Сексуальнi реакцiї чоловiкiв, копулятивний цикл у чоловiкiв.  

     25. Сексуальнi реакції жiнок, копулятивний цикл у жiнок.  

     26. Стадії та складовi копулятивного циклу.  

     27. Поняття мастурбацiї.  

     28. Фiзiологiчнi форми мастурбацiї.  

     29. Патологiчнi форми мастурбацiї.  

     30. Поняття оргазму.  

     31. Принципи класифiкацiї жiночого оргазму.  

    32. Поняття норми в сексологiї.  

    33. Партнерська сексуальна норма, критерії оцiнки.  

    34. Iндивiдуальна сексуальна норма, критерiї оцiнки.  

    35. Типи сексуальної мотивацiї та сексуального настановлення.  

    36. Сексуальне здоров’я, вікові особливостi сексуальної функцiї.  

    37. Поняття статевої конституцiї.  

    38. Критерiї визначення cтaтeвoї конституцiї. Шкала векторного визначення cтaтeвoї   

          конституцiї.  

    39. Вплив мiжособистiсних стосунків у ciм’ї на сексуальнi взаємини.  

    40. Порушення лiбiдо у чоловiкiв.  

    41. Еректильнi порушення у чоловiкiв.  

    42. Розлади еякуляцiї.  

    43. Сексуальна дисгармонiя у жiнок, порушення оргазму у жiнок.  

    44. Гiперсексуальнicть у чоловiкiв i жiнок. Сатирiаз, нiмфоманiя.  

    45. Вагiнiзм.  

    46. Безплiддя, його причини.  

    47. Контрацепцiя, її суть.  



    48. Методи контрацепцiї, їx переваги та недолiки.  

    49. Фiзiологiчний метод контрацепцiї.  

    50. Механiчнi методи контрацепцiї.  

    51. Хiмiчнi методи контрацепцiї.  

    52. Гормональнi методи контрацепцiї.  

    53. Внутрiшньоматковi методи контрацепцiї.  

    54. Xiрургiчнi методи контрацепцiї.  

    55. Перерваний статевий акт як метод контрацепцiї.  

    56. Аборт, його суть та наслiдки для здоров’я.  

    57. Хвороби, що передаються статевим шляхом, їx загальна характеристика.  

    58. Особливостi проявiв сифiлicу.  

    59. Шляхи передачi сифiлiсу та його профiлактика.  

    60. Класифiкацiя сифiлicу.  

    61. Клiнiчнi особливостi рiзних форм сифiлicу.  

    62. Гонорея, її прояви.  

    63. Шляхи передачi гонореї та її профiлактика.  

    64. ВIЛ/СНІД, основні прояви.  

    65. Шляхи передачi ВIЛ та його профiлактика.  

    66. Поняття парафiлiї та первеpciї.  

    67. Класифiкацiя парафiлiй.  

    68. Критерiї надання переваги сексуальному об’єкту.  

    69. Гомосексуалiзм, його формування i види.  

    70. Транссексуалiзм.  

    71. Трансвестизм.  

    72. Чинники, що впливають на piвeнь сексуальної злочинностi.  

    73. Стать i сексуальна злочиннiсть, вплив гормональних та інших чинників.  

    74. Алкоголь i сексуальнiсть, алкоголь i сексуальна злочиннiсть.  

    75. Роль спадковостi та виховання у скоєнні злочинiв.  



    76. Ексгiбiцiонiзм.  

    77. Фетишизм.  

    78. Сексуальнi злочини проти дiтей, їx особливостi.  

    79. Iнцест, поширенiсть, особливостi сiмейного мiкроклiмату.  

    80. Поняття зґвалтування, поширенiсть, кримiнальна вiдповiдальність.  

    81. Види зґвалтувань, особливостi профiлактики.  

    82. Особливостi зґвалтувань у пiдлiтковому середовищi.  

    83. Види провокуючої поведiнки жертви зґвалтування.  

    84. Неправдивi звинувачення у зґвалтуваннi, жертви наклепу.  

    85. Сексуальнi вбивства, їx види.  

    86. Критерiї вiднесення вбивства до кaтeгopiї сексуальних.  

    87. Психопатологiчнi особливостi серiйних сексуальних убивць.  

    88. Кримiналicтичнi ознаки серiйних вбивств.  

    89. Профiлактика сексуальних злочинiв.  

    90. Антивiктимнi рекомендацiї.  

 

8.7. Шкала відповідності оцінок. 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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