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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 

Життя людини зумовлено поєднанням двох рівнів - біологічного і соціального 
та відбувається  у різних сферах: професійна працяI суспільна діяльністьI сім”я та 
виховання дітейI відпочинок та розваги. В наслідок статтєвого діморфізму людство 
поділено навпілI тому функції жінок и чоловіків в кожній з цих сфер значно 
відрізняються або мають суттєві особливості. Разом з тимI такий статевий діморфізм 
зумовлює існування ще однієї сфери - взаємини чоловіків та жінокI той всесвіт 
почуттівI потягівI думок та дій по відношенню до якого звичайно використовують 
термін “інтимне життя”. На відміну від інших персоніфіковано-автономних функційI 
статева діяльність це єдина “парна” фізіологічна функціяI тобто такаI що природньо 
відбувається не в одному організмі: її існування  можливе тілька за участю двох 
особин - чоловіка  і жінки. СексологіяI як міждисциплінарна галузь знань й вивчає 
інтимне життя в усіх його аспектахI що складають своєрідний трикутник з біолого-
медичнихI соціо-культурних та психолого-педагогічних досліджень. Вивчення 
сексуальності людини неможливе без  інтегрування психологічнихI соціальнихI 
педагогічнихI етико-моральнихI антропологічнихI біологічнихI юридичнихI 
етнографічнихI гігієнічнихI релігійнихI культуральних та медичних досліджень. 

Інтимне життя - це та сфера людського буттяI що стосується будь-якої людини і 
в будь-якому віціI В дитинстві закладаються основні поняття про сексуальність 
чоловіка і жінки в їх поєднанні та розбіжностяхX формуються статеве самовизнанняI 
статево-рольова поведінкаI психо-сексуальні орієнтації. Підліток відчуває вплив 
періоду  юнацької гіперсексуальності та отримує перший досвід сексуального 
контакту з особою протилежної статіI цей досвід в подальшому житті буде 
зумовлювати гармонійність зрілої сексуальності. У кожної людини в будь-якому віці 
труднощі сучасного буття повсякчасно впливають на сексуальні функції - найбільш  
вразливі та чутливі з усіх іншихI в наслідок чого зменшується працездатністьI 
формуються невротичні станиI депресії та ін. Тобто сексуальні відносини стають 
своєрідним барометром глибиниI змісту та ступіню напруги міжособистностних 
конфліктів Навіть в похилому та старечому віці сексуальність зберігає свій вплив на 
людину. В наслідок інволюційних процесів та пов”язаних з віком змін соціальнихI 
професійнихI сімейних та міжособистностних стосунківI відбувається складний 
процес сексуальної переадаптаціїI який супроводжується перебудовой цінностних 
орієнтацій особистості. В цей період бувають й хворобливі варіанти його перебігу - 
гіперсексуальністьI розгальмування сексуального потягуI тощо. 

 Сексуальність людини дуже чутлива до дії не тільки біологічних та 
психологічних чинниківI але й піддається впливу соціокультурального середовища. 
Здавна існуючі необгрунтовані упередженняI забобониI хибні уявлення про 
“сексуальну норму” тощоI негативно впливають на сексуальну функцію жинок та 
чоловіківI  формують різні сексуальні дискомфортиI дисгармонії та дисфункції. 

Великою прогалиною в підготовці лікарівI в т.ч. сімейнихI є відсутність 
інтегрованого викладання клінічної сексології. Відомості про сексуальність людини 
розпорошені по багатьох дисциплінах: урологіїI гінекологіїI ендокрінологіїI 



психіатрії та ін. Тільки починає формуватися нове направлення в медицині - 
андрологія. 

Мета вибіркової дисципліни “Сексологія” надати мождивість студентам всіх 
факультетів медичних ВУЗів засвоїти основні поняття клінічної сексології та її 
термінологіюX отримати знання про етапи формування сексуальностіX про 
психофізіологічні основи жіночої і чоловічої сексуальності та її проявів в різні вікові 
періодиX навчити визначенню сексуальної конституціїX проведенню сексологічних 
досліджень EанкетуванняI інтервьюI сексологічне обстеження)X ознайомити з 
принципами визначення сімейно-сексуальних  дисгармонійI основними проявами 
сексуальних дискомфортів та дисфункційI сексуальних збоченьI сексуальних 
розладів у чоловіків та жінокI  питань їх профілактикиI лікування та корекціїX 
навчити диференціювати сексуальні порушення від конституціональної та вікової 
“норми”. В свою чергу освідчені лікарі будуть сприяти зменшенню у населення 
інформаційного “вакуму” з цих питаньI який на жаль досі має місце і заповнюється 
примітивними еротоманічними друкованими матеріалами. Програма розрахована на 
P6 годинI з яких O8 годин - лекціїI 6 годин - семінарські заняттяI O години - залік. 

Викладання вибіркової дисципліни “Сексологія” для студентів всіх факультетів 
медичних ВУЗів доцільно здійснювати викладачам кафедр психіатріїI які пройшли 
фахову підготовку та спеціалізіцію з клінічної сексології та сексопатології. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



П Р О Г Р А М А 
вибіркової дисципліни “СЕКСОЛОГІЯ” для студентів 
4-R  курсів медичних та стоматологічних факультетів 

 
 

1. ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ КЛІНІЧНОЇ СЕКСОЛОГІЇ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ. 
ОРГАНІЗАЦІЯ СЕКСОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ. 

 
 
1.1. Предмет і задачі клінічної сексології: 
 
1.1.1. Визначення понять: сексологія і сексопатологія 
1.1.O. Зв”язки з іншими медичними дисциплінами 
1.1.P. Три концепції сексопатології: редукціоністськаI комплексна та системна 
1.1.4.  Моделі викладання клінічної сексології: некоординованаI координованаI 

інтегрована 
 
1.O   Історія розвитку клінічної сексології Eвід прадавньої еротології до сучасних 

знаньI від біолого-медичних до медико-психологічних концепцій) 
 
1.O.1  Доісторичний період 
1.O.O  Період спостережень та накопичення знань 
1.O.P  Період параметричний 
1.O.4  Сучасний період Eперіод сексологічних знань) 
1.O.R  Основні напрямки в сексології: локалізаціоністськийI 

енциклопедичнийI психоаналітичний 
 
1.P Організація сексологічної служби 
 
1.P.1. Принципи підготовки та спеціалізації фахівців з сексології та 

сексопатологіїI напрямки їх діяльності EгінекологіяI андрологія) 
1.P.O. Відділення та кабінети сімейного Eпартнерського) лікарсько- 

психологічного консультування 
1.P.P. Сексологічні кабінети в психоневрологічних диспансерахI  клінічних 

лікарнях та інших медичних закладах 
1.P.4. Консультативні центри сексології та андрології 
 
1.4 Основні терміниI що використовуються в сексології та  сексопатології. 

Визначення поняття “сексуальне здоров”я”. 
 
 
 
 



O. СТАТЬ ТА ЇЇ ДЕТЕРМІНАНТИ. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ     
СЕКСУАЛЬНОСТІ. 

 
O.1.  Пренатальний період. Основні принципи та механізми статевого 

дифференціювання. Визначення поняття “стать” EгенетичнаI гонаднаI 
гаметнаI гормональнаI морфологічна/соматичнаI громадьска/ акушерськаI 
стать виховання) 

O.O.  Парапубертатний період Eусвідомлення статевої належностїI початок 
формування статевого самоусвідомлення) 

O.P.  Препубертатний період Eвизначення статтєво-рольових установокI 
формування стереотипу статево-рольової поведінки) 

O.4.  Пубертатний період Eпочаток етапу формування психосексуальних 
орієнтаційI тобто статевого потягу або лібідо): 

n перша стадія: становлення платонічного компоненту статевого потягуI 
платонічне лібідоX 

n друга стадія: формування еротичного компоненту статевого потягуI 
еротичне лібідоX 

n третя стадія: початок формування сексуального компоненту статевого 
потягуI сексуальне лібідо 

O.R.  Перехідний період Eзавершення формування сексуального лібідо та 
сексуальних орієнтаційX формування “моделей” сексуальної поведінкиI 
юнацька гіперсексуальність) 

O.6. Період зрілої сексуальності Eформування Умовно-Фізіологічного Ритму) 
O.T.  Інволюційний період Eрегрес лібідоI перебудова цінностних орієнтацій 

особистості) 
O.8.  Загальні закономірності психосексуального розвитку людини. Уявлення про 

фази. 
O.9. Біологія сексуальної поведінки: від тварини до людини. 
 
P. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТЕВОЇ СФЕРИ 
 
P.1. Анатомія геніталій чоловіків Eстатеві залозиI статеві шляхиI додаткові 

утворенняI копулятивні органи)  
P.O.  Анатомія геніталій жінок Eстатеві залозиI статеві шляхиI додаткові 

утворенняI копулятивні органи) 
P.P. Особливості васкулярізації геніталій жінок та чоловіків 
P.4. Особливості іннервації геніталійI спінальний та церебральний рівні 

забезпечення сексуальних функцій 
P.R.  Специфічність нервового забезпечення статевих функцій. Поняття по 

генітальні та екстрагенітальні ерогенні зони. 
 
 
 
 



4. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СЕКСУАЛЬНОСТІ 
 
4.1.  Еволюційні механізмиI сексуальні біоритмиI визначення поняття 

“сексуальні реакції” 
4.O. Основні форми статевого життя людини: 
4.O.1. Екстрагенітальні  форми статевого життя Eплатонічна любовI танціI 

гейшизм) 
4.O.O. Генітальні форми статевого життя: 

- сурогатні і вікарні Eзамісні) форми статевої активності EполюціїI  
мастурбаціяI петтінг)X 
- сурогатні форми coitusX 
- нормативний гетеросексуальний  coitusX 
- орогенітальні Eлябіогенітальні) контакти  

4.P.  Фізіологічні сексуальні реакції чоловіків EлібідоI ерекціяI еякуляціяI оргазмI 
полюції). Екстрагенітальні сексуальні реакції. Особливості ерогенних зон. 
Поняття про “фалоцентричний” тип сексуальності. 

4.4. Фізіологічні сексуальні реакції жінок EлібідоI любрікаціяI тумесценціяI 
оргазм). Особливості ерогенних зон Eгенітальних та екстрагенітальних). 
Екстрагенітальні сексуальні реакції. Поняття про “дифузний” тип 
сексуальностіI взаємин жіночого оргазму та сатисфакції жінки. 
Мультіоргастичність та ії особливості. Класификація жіночого оргазму. 

4.R. Стадії копулятивного циклу: 
4.R.1. Фізіологічні складові копулятівного циклу у чоловіка EнейрогуморальнаI 

психічнаI ерекційнаI еякуляторнаI рефрактерна) 
4.R.O. Особливостї копулятивного циклу у жінки 
4.6.  Поняття “норми” в клінічній сексології EфізіологічнаI статистичнаI 

індивідуальна або функціональнаI психологічнаI партнерськаI тощо)  
4.T. Динаміка вікових змін сексуальних функцій у чоловіків Eюнацька 

гіперсексуальністьI феномен акселераціїI мастурбаціїX сексуальні ексцесиI 
умовно-фізіологічний ритмI регрес лібідо) 

4.8. Динаміка вікових змін стетєвих функцій у жінок Eретардація сексуального 
“пробудження”I залежність сексуальніх реакцій від стадій менструального 
циклуI вагітності та пологівI потенціальна мультіоргастичність) 

4.9.  Поняття про статеву конституцію чоловіків і жінок Eшкала векторного 
визначення статевої конституції)I сексуальна формула чоловіка і жинки 
(квантифікаційна шкала СФЖ та СФЧ). 

4.1M. Параметри coitus EтривалістьI технікиI позиції 
 
 
 
 
 
 



R. ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
СЕКСУАЛЬНОСТІ 

 
R.1. Сексуальність і культура EобрядиI символиI забобони та упередження) 
R.O.  Сексуальність і виховання Eвплив на формування сексуальності різних форм 

виховання в дошкільних закладахI в школіI в сім”ї).  
R.P.  Сексуальність і особистість. Складові особистого сексуального досвіду 

(спостереження в дитинстві за діями тваринI людейI літератураI кіно-I відео- 
та аудіоінформаціяI сексуальні контакти). Поведінка і уявлення. 
Співвідношення феміннихI маскулінних та андрогінних рис характера. 

R.4.  Поняття про сексуальну гармонію Eсистемно-структурний аналіз 
сексуальної гармонії подружньої пари або сексуальних партнерів)I її 
соціальнийI психологічнийI сімейно-психологічнийI сексуально-
поведінковийI психофизіологічний та фізіологічний компонети. 

R.R.  Сімейно-сексуальні дисгармонії EпсихологічніI сексуальніI змішані) та їх 
профілактика. 

 
6. ОСНОВНІ СЕКСУАЛЬНІ РОЗЛАДИ У ЧОЛОВІКІВ  І  ЖІНОК 

 
6.1.  Терміни та поняття Eсексуальний дискомфортI сексуальна дисгармоніяI 

сексуальна дисфункціяX уявлення про порушення фаз копулятивного 
циклу) 

6.O.  Сексуальні розлади у чоловіків в залежності від порушень фаз 
копулятивного циклу EлібідоI спонтанні ерекціїI адекватні ерекціїI 
еякуляціяI оргазм). Поняття “імпотенції”. 

6.P. Сексуальні розлади у жінок EфрігідністьI німфоманіяI вагінізм) 
6.4. Сексуальні відхилення у дітей та підлітків 
6.R. Сексуальні розлади похилого та старечого віку 
6.6. Сексуальні розлади при психічних захворюваннях 
 
T. ПЕРВЕРЗІЇ ТА ДЕВІАЦІЇ 
 
T.1. Поняття перверзій та девіацій. Етіологія та патогенез 
T.O. Клініка окремих форм перверзій та девіацій: 
T.O.1. Порушення стетєвого самоусвідомлення Eтранссексуалізм) 
T.O.O. Статево-рольові перверзії EсадизмI мазохізм) 
T.O.P.  Порушення психосексуальних орієнтацій з заміщенням сексуального 

об”єкта EнарцисцизмI ексгібіціонізмI візіонізмI фетишизмI зоофіліяI 
некрофілія) 

T.O.4. Порушення психосексуальних орієнтацій за статтю об”єкта 
(гомосексуалізм) 

 
 



 
8. ТЕРАПІЯ СЕКСУАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ 
 
8.1. Особливості роботи сексолога та сексопатолога з пацієнтами Eлікарська 

етика та деонтологія) 
8.O. Принцип “парності” 
8.P.  Психотерапевтичні методики Eраціональна  та суггестивна психотерапіяI 

гіпнотерапіяI аутотренінг) 
8.4. Модификації секс-терапії. Секс-коуч. 
8.R. Фізіотерапевтичні методики EЛВТ-терапіяI хлоретилові блокадиI 

рефлексотерапія) 
 
9. САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ 

ПРАКТИКИ 
 
9.1. Профілактика сексуальних розладів у жінок та чоловіків 
9.O.  Консультативне інформування з питань сексуальності різних контингентів 

(підлітків та іх батьківI дорослихI віхователівI вчителів) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  

з вибіркової дисципліни «СЕКСОЛОГІЯ» EOM годин) 

№- Тема годин 

1 
Предмет і задачі клінічної сексології.  

Історія розвитку сексології та сексопатології 
O 

O 

Організація сексологічної служби. 

Основні терміниI що використовуються в сексології та сексопатології. 

Визначення поняття “сексуальне здоров”я “ 

O 

P Стать та її детермінанти. Етапи формування сексуальності O 

4 Анатомо-фізіологічні особливості статевої сфери чоловіка. Фізіологічні 
сексуальні реакції чоловіків. Стадії копулятивного циклу. O 

R Анатомо-фізіологічні особливості статевої сфери жінки. Фізіологічні 
сексуальні реакції жінок. Стадії копулятивного циклу жінки. O 

6 

Психосоціальні та психологічні основи сексуальності.  

Основні форми статевого життя людини.  

Поняття “норми” в сексології EфізіологічнаI статистичнаI індивідуальна 
або функціональнаI психологічнаI партнерська) 

O 

T 
Динаміка вікових змін сексуальності.  

Особливості підліткової та геронтологічної сексології. 
O 

8 

Поняття про сексуальну гармоніюI її соціальнийI психологічнийI 
сімейно-психологічнийI сексуально-поведінковийI псиїхофізіологічний 
та фізіологічний компоненти. Сімейно-сексуальні дисгармонії 
(психологічніI сексуальніI змішані)I їх причини та профілактика 

O 

9 Основні сексуальні розлади у чоловіків та жінок. Перверзії та девіації O 

1M Терапія сексуальних розладів O 

 Всього OM 

Самостійна робота – 6 годин Eв т.ч. ІРС) 
 
 



 
ПЕРЕЛІК ЗНАНЬI ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ 

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: 
 
 
1. Історія розвитку сексології та сексопатології. 
O. Основні терміниI що використовуються в сексології та сексопатології. 
P. Організація сексологічної служби. 
4. Основні принципиI механізми та етапи статевого диференціювання. 
R. Етапи формування сексуальності людини. 
6. Загальні закономірності психосексуального розвитку людини. 
T. Біологія сексуальної поведінки. 
8. Особливості анатомо-фізіологічного забезпечення статевої сфери чоловіків та 

жінок. 
9. Фізіологічні сексуальні реакції чоловіків Eгенітальні та екстрагенітальні). 
1M. Фізіологічні сексуальні реакціі жінок Eгенітальні та екстрагенітальні). 
11. Стадії копулятивного циклу. 
1O.  Поняття “норми” в клінічній сексології EфізіологічнаI статистичнаI           

індивідуальна або функціональнаI психологічнаI партнерська). 
1P. Поняття про статеву конституцію чоловіків та жінок. 
14.  Поняття про сексуальну гармоніюI її соціальнийI психологічнийI сімейно-

психологічнийI сексуально-поведінковийI психофізіологічний та фізіологічний 
компоненти. 

1R.  Терміни та поняття: сексуальний дискомфортI сексуальна дисгармоніяI 
сексуальна дисфункція. Уявлення про порушення фаз копулятивного циклу. 

16. Основні сексуальні розлади у чоловіків та жінок. 
1T. Поняття перверзій та девіацій. 
18. Принципи та основні методи терапії сексуальних розладів.    

 
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОКI ЯКИМИ ПОВИНЕН 

ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: 
 

1. Провести попередній етап сексологічного дослідження чоловіка або жінки. 
O. Провести сексологічне анкетування. 
P. Провести сексологічне інтерв”ю. 
4. Визначити статеву конституцію чоловіка за відповідною “Шкалою векторного 

визначення ...”. 
R. Визначити статеву конституцію жінки за відповідною “Шкалою векторного 

визнначення...”. 
6. Провести розрахунок та аналіз сексуальної формули чоловіка за відповідною 

“Квантификаціонною шкалою СФЧ”. 
T. Провести розрахунок та аналіз сексуальної формули жінки за відповідною 

“Квантифікаціонною шкалою СФЖ”. 



8. Провести системно-структурний аналіз сексуальної гармонії подружньої та 
партнерської пари. 
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