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СЕКСОЛОГІЯ ТА СЕКСОПАТОЛОГІЯ
Нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.
Савенка
Рудницький Р.І.
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Мета навчальної дисципліни: вивчення основних питань
сексуальності людини в нормі та патології, що включає
соціокультурні, психоемоційні і біомедичні аспекти, що
сприятиме підготовці фахівця, здатного забезпечити високий
рівень лікувально-профілактичної медико-психологічної роботи
при роботі з різними групами населення.
Основними завданнями викладення сучасних поглядів на
стан сексуального здоров’я людини та вплив на нього різних
соціальних, психологічних, біологічних, екологічних та інших
факторів; вивчення та впровадження системи профілактичних
заходів, спрямованих на запобігання виникнення і розвитку
порушень та девіацій сексуального здоров’я; вивчення
соціально-гігієнічних основ сексуальності людини; вивчення
сучасних та перспективних методів лікування сексуальних
розладів у загальній системі практики охорони здоров’я.
Результати вивчення дисципліни:
Студент повинен знати:
1. Сексологія: предмет, завдання. Структура, розділи та їх
взає-мозв’язок у системі сексологічних знань.
Сексуальність людини, моделі сексуальності. Біологія
сексуальності (анатомо – фізіологічні особливості).
Стадії
та
складові
копулятивного
циклу.
Психосексуальний розвиток людини. Фізіологічні
основи сексуальності.
2. Методики
сексологічного
обстеження.
Основні
особливості обстеження сексологічних хворих. Карта
сексологічного обстеження чоловіків та жінок. Межі
сексуальної норми та патології. Аспекти сексуальної
норми. Відносність сексуальної норми, динаміка вікових
змін. Статева конституція. Діагностичні заходи в
сексології. Синдромологія та нозологія сексологічного
діагнозу.
3. Клінічні форми порушень сексуального здоров’я у
жінок. Первинні та вторинні порушення статевої функції,
в тому числі при психічній та сомато- неврологічній
патології..
4. Клінічні форми порушень сексуального здоров’я у
чоловіків. Первинні та вторинні порушення статевої
функції, в тому числі при психічній та соматоневрологічній патології.

Забезпечення
загальних та
професійних
компетентностей

5. Перверсологія. Перверсії та девіації статевої поведінки.
Клінічні форми перверсій та девіацій.
6. Терапевтичні, корекційні і реабілітаційні заходи в
сексології. Основні сучасні методи лікування та корекції.
Психологічне консультування, психокорекція
і
психотерапія в сексології та сексопатології: принципи,
особливості, різновидності.
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.
ЗК 6 Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК 7 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з
різних джерел.
ЗК 8 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..
ЗК 9 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
СК 1 Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта
і аналізувати клінічні данні.
СК 2 Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та
інструментальних досліджень.
СК 3 Спроможність діагностувати: визначати попередній,
клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.
СК 4 Спроможність планувати та проводити заходи із
профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини
та щелепно-лицевої області.
СК 5 Спроможність до проектування процесу надання медичної
допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування
захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепнолицевої області.
СК 6 Спроможність визначати раціональний режим праці,
відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і
тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.
СК 7 Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із
захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та
щелепно-лицевої
області
з
супутніми
соматичними
захворюваннями.
СК 8 Спроможність виконувати медичні та стоматологічні
маніпуляції.

