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Короткий зміст дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни 

Сексологія та сексопатологія є: 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 дисципліни «Сексологія та сексопатологія» є: 

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. 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять: 

Тематичний план лекцій (12 год): 

№ 

п/п 
Назва  теми 

К-ть 

год. 

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 

2. Методики сексологічного обстеження. Основні особливості 

обстеження сексологічних хворих. Карта сексологічного 

2 



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 чоловіків. 

Первинні та вторинні порушення статевої функції, в тому числі при 

психічній та сомато- неврологічній патології. 

2 

4. Клінічні форми порушень сексуального здоров’я у жінок. Первинні 

та вторинні порушення статевої функції, в тому числі при психічній 

та сомато- неврологічній патології. 

2 

5.  Перверсологія. Перверсії та девіації статевої поведінки. Клінічні 

форми перверсій та девіацій. 

2 

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. 

2 

 

 Разом 12 

 

Тематичний план практичних занять (30 год): 

№ 

п/п 
Назва  теми 

К-ть 

год. 

1-2. 

 

Сексологія: предмет, завдання. Структура, розділи та їх взає-

мозв’язок у системі сексологічних знань. Історія становлення та 

розвитку. Роль та місце сексологічних знань у системі медичної 

та психологічної освіти. Організація сексологічної служби в 

Україні. Сексуальність людини, моделі сексуальності  

4 

 

3-4. Біологія сексуальності (анатомо – фізіологічні особливості). 

Стадії та складові копулятивного циклу. Психосексуальний 

розвиток людини. Фізіологічні основи сексуальності  

4 

5. 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.  

2 

6-7.  Діагностичні заходи в сексології. Синдромологія та нозологія 

сексологічного діагнозу. Складні проблеми сексологічної 

діагностики. Діагностичні критерії статевих порушень у МКХ 10-

го перегляду. Порушення сексуального розвитку. 

4 

8-10. Клінічні форми порушень сексуального здоров’я у чоловіків. 6 



Первинні та вторинні порушення статевої функції, в тому числі 

при психічній та сомато- неврологічній патології. 

11-12. Клінічні форми порушень сексуального здоров’я у жінок. 

Первинні та вторинні порушення статевої функції, в тому числі 

при психічній та сомато- неврологічній патології. 

4 

13.  Перверсологія. Перверсії та девіації статевої поведінки. Клінічні 

форми перверсій та девіацій. 

2 

14-15. 

 

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. 

4 

 

16 Підсумковий модульний контроль 2  

 Разом 30 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати 

навчальна дисципліна «Сексологія та сексопатологія»:  

  інтегральна: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов та вимог; 

  загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

7. Здатність працювати в команді. 

8. Навички міжособистісної взаємодії. 

9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

10. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

11. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

14. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

  спеціальні (фахові, предметні): використання теоретичних знань та 

практичних умінь із сексології та сексопатологіїї при наданні медичної 

допомоги населенню в межах компетенції лікаря загальної практики: 

1. Навички опитування та обстеження пацієнта. 



2. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-

економічних та біологічних факторів на стан сексуального здоров’я 

індивідуума, сім’ї, популяції в цілому.   

3. Здатність до проведення комплексної експертизи при сексуальних 

збоченнях. 

4. Здатність проводити аналіз діяльності лікаря-сексопатолога, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості 

медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних 

ресурсів. 

5. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

6. Навички надання екстреної медичної допомоги. 

7. Здатність до ведення медичної документації. 

8. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

Перелік науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть 

проведення навчальної дисципліни «Сексологія та сексопатологія»:  

1. Рудницький Р.І. – доцент кафедри, кандидат медичних наук. 

2. Юрценюк О.С. – професор кафедри, доктор медичних наук. 

 

 

 

        Завідувач кафедри  

        нервових хвороб, психіатрії та медичної психології,  

        д.мед.н., професор                                       В.М. Пашковський 
 

 

 
 


