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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Окрім аудиторних занять у навчальних планах з дисципліни “Психологічні основи 

сексології та сексопатології” передбачено самостійну роботу студентів з позалекційної 

тематики.  Метою СРС є засвоєння у повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого 

програмою, та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що 

відіграє важливу роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації, формування 

пізнавальної активності, засвоєння основних вмінь та навичок роботи з навчальними 

матеріалами, поглиблене засвоєння вже здобутих знань, підвищення рівня організованості та 

професійної підготовки. 

 

Самостійна робота студентів (СРС) – це форма організації навчального процесу, за 

якої заплановані завдання виконуються під методичним керівництвом викладача, але без 

його безпосередньої участі. 

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального 

процесу, свідомо ставитись до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно 

орієнтуватись в інформаційному просторі. 

 

Під час самостійної роботи студенти мають оволодіти  вміннями та навичками, а саме: 

• самостійно організувати навчальну діяльність; 

• працювати з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-популярною 

літературою; 

• конспектувати літературні джерела; 

• працювати з довідковою літературою; 

• опрацьовувати статистичну інформацію. 

Нагальною необхідністю для кожного студента є вміння раціонально організовувати свою 

навчальну діяльність — скласти план роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, 

щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання давало плідні результати. 

Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом 

наукових даних, так і за характером викладу. Потрібно відібрати необхідний для 

опрацювання матеріал (глави, розділи, підрозділи тощо), а також розподілити його за 

важливістю (що для вивчення, а що для ознайомлення). Процес читання має відбуватися 

повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити 

додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. 



Значення незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, 

енциклопедіями або спеціалізованими довідниками.  

Під час роботи з літературою корисно занотовувати найважливіші думки, формулювання, 

окремі висловлювання із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого 

засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно фор-

мулювати у вигляді тез. Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого 

літературного матеріалу. Він має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і 

формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, висловлювання слід заносити до 

конспекту повністю з посиланнями на автора, джерело та сторінку. Під час конспектування 

важливо дотримуватися логічного зв’язку окремих складників тексту. В конспекті корисно 

підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки 

на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, 

відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому 

засвоєнню навчального матеріалу, підвищує організованість. 

Опанування курсу дисципліни “Психологічні основи сексології та сексопатології” 

супроводжується самостійною підбіркою інформації для підготовки презентації з теми, 

додаткового повідомлення та ін. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота студентів потребує стійкої мотивації до оволодіння ґрунтовними 

знаннями, що визначається необхідністю ефективної професійної діяльності у подальшому. 

На її активізацію впливають такі чинники: 

• участь у творчій діяльності; 

• використання у навчальному процесі активних методів навчання;  

• необхідність обов’язкового виконання індивідуальних завдань; 

• розширення обсягу знань шляхом опрацювання додаткової літератури. 

Основне завданням в організації самостійної роботи — навчити студентів свідомо 

працювати не тільки з навчальним матеріалом, а й з науковою інформацією, закласти основи 

самоорганізації та самовиховання, сформувати уміння, навички та бажання постійно 

підвищувати свою кваліфікацію. 

При вивченні дисципліни дисципліни “Психологічні основи сексології та сексопатології” 

необхідна організація самостійної роботи, що поєднує такі взаємопов’язані форми, як 

аудиторна робота, позааудиторна пошуково-аналітична робота, творча наукова робота. 

Аудиторна самостійна робота реалізується в процесі лекційних, практичних і 

семінарських занять. 

Під час практичних занять відбувається перевірка засвоєння отриманих знань шляхом 

застосування попередньо підготовленого методичного матеріалу — тестів для виявлення 

ступеня опанування студентами необхідних теоретичних і практичних положень. Крім того, 

застосовуються такі форми аудиторної діяльності, як опитування, аналіз типових помилок, 

дискусії, семінари, рефлексійний аналіз розуміння матеріалу тощо. Підготовка до таких 

занять потребує ґрунтовної теоретичної і практичної самостійної роботи студентів. 

При проведенні семінарів обговорюються попередньо визначенні питання, до яких 

студенти готують тези виступів, реферати, презентації до теми. Під час семінарів студенти 

виявляють:  

• уміння аналізувати навчальний матеріал; 

• здатність формулювати та захищати свою позицію;  

• активність; 



Дискусії дозволяють виявити індивідуальні особливості розуміння обговорюваного 

питання і спільні погляди, навчитись у творчій суперечці шукати істину. В ході дискусії 

студенти збагачують зміст вже відомого матеріалу, впорядковують і закріплюють його. 

Форми проведення семінарів і дискусій можуть бути різними. З дисципліни “Психологічні 

основи сексології та сексопатології” застосовують такі:  

• запитання і відповіді з коментарями; 

• розгорнуті бесіди; 

• дискусії за принципом “круглого столу”; 

• обговорення повідомлень та їх оцінювання; 

• розв’язання проблемних питань, розбір конкретних ситуацій; 

• “мозкова атака”, або “потік ідей”;  

• “майстер-класи”. 

Позааудиторна робота — це пошуково-аналітична і наукова робота. Завдання, що 

постають перед студентами в ході самостійної роботи, сприяють мисленню, формуванню 

умінь і навичок. Завдання для самостійної роботи поглиблюють і закріплюють знання та 

уміння, отримані на лекціях і практичних заняттях. Доцільними при вивченні дисципліни 

“Психологічні основи сексології та сексопатології” є такі форми проведення самостійної 

роботи:  

• пошук та огляд наукових джерел за заданою проблематикою; 

• підготовка рефератів, повідомлень, презентацій;  

• формулювання понять; 

• відповідальне виконання домашніх завдань;  

• ретельна підготовка до семінарських занять і дискусій різних видів тощо. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:  

- ознайомити студентів з основними медико-біологічними та психологічними аспектами 

сексології; 

- з’ясувати предмет та завдання сексології як науки; 

- сформувати наукове бачення у студентів проблеми норми, аномалії, патології у сексології;  

- ознайомити студентів з основними напрямками дослідження проблеми порушень 

психосексуального розвитку; 

- сформувати відповідні знання про основні прояви нормальної сексуальності у чоловіків і 

жінок; 

 

Завдання:   

-  ознайомити студентів з основними поняттями сексології та навчити використовувати їх 

при опрацюванні наукової літератури; 

- розкрити загальні і специфічні закономірності сексуального і аномального  

сексуального розвитку; 

- ознайомити студентів із сутністю понять «секс», «стать», «сексуальність» у різних 

медико-біологічних та психологічних концепціях; 

- сформувати у студентів своє наукове бачення проблеми відхилень в сексуальному 

розвитку та їх впливу на формування особистості; 

- ознайомити студентів з основними методиками експериментальної сексології і 

специфікою проведення психологічних досліджень; 

- розкрити сутність основних девіацій психосексуального розвитку; 



- ознайомити студентів з основними чинниками здорового способу життя та їх впливу 

на генітальне, соматичне і сексуальне здоров»я; 

- розкрити сутність основних порушень сексуальної поведінки; 

- розкрити сутність любові як соціально-психологічного феномену. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

- Медико-біологічні та психологічні аспекти сексології; 

- предмет та завдання сексології як галузі знань; 

- історію становлення та розвитку сексології як науки; 

- історію статевих взаємовідносин у різні часи і і різних народів; 

- прояви та види психосексуальних розладів; 

- особливості нейрогуморальної регуляції сексуальних реакцій; 

- чинники, що впливають на збереження репродуктивного здоров»я; 

- основні чинники та ознаки здорового способу життя; 

- рівні розвитку сексуальної свідомості та їх взаємозв’язок із сексуальним статусом 

суспільства; 

- основні методи та прийоми статевого виховання; 

- особливості статеворольової соціалізації; 

- основні шляхи становлення сексуальної свідомості; 

вміти:  

- використовувати стратегію психологічного дослідження для встановлення чинників 

сексуальних розладів; 

- формувати тактику психологічного дослідження в залежності від задач, які 

вирішуються в руслі сексології; 

- використовувати методи психо- та патопсихологічного дослідження; 

- використовувати принципи аналізу даних психологічного дослідження; 

використовувати техніку інтерпретації даних психологічного дослідження. 

Самостійна робота (денна форма) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Чотири періоди розвитку сексології: доісторичний; період 

спостереження та донаукових досліджень; період 

досексологічних знань, період сексологічних знань 

4 

2 Біологічні основи сексуальності. Психофізіологія сексуальності. 4 

3 

 

Психосексуальний розвиток. Сексуальна норма і патологія. 

Статева конституція. 

4 

4 Репродукція. Попередження вагітності. Переривання вагітності. 

Безпліддя, його види і причини. Допоміжні засоби репродукції 

4 

5 Психологічні аспекти сексуальності. Кохання. Інтимна близькість 

та навички комунікації. Сексуальна гармонія та дисгармонія 

подружньої пари. 

6 

6 Теорії кохання. Романтичне кохання. Любов-дружба. 8 

7 Біологічна складова кохання. Кохання і секс. Кохання та шлюб. 6 

8 Інтимна близькість та навички комунікації. Сексуальна гармонія 

та дисгармонія подружньої пари. 

4 

9 Різниця між статями в інтимних відносинах. Проблеми інтимної 

близькості. Процес комунікації. 

4 



10 Компоненти сексуальної гармонії подружньої пари: соціально-

психологічна, психологічна, сексуально-поведінкова, сексуально-

фізіологічна взаємна адаптація. 

4 

11 П'ять шлюбних факторів, їх значимість та практична оцінка 

(Г.С.Васильченко): фізичний; матеріальний; культурний; 

сексуальний; психологічний. 

4 

12 Механізми психологічного захисту при сексуальній дисгармонії 

подружньої пари. Варіанти сексуальної дисгармонії подружньої 

пари. 

4 

13 Види сексуальної поведінки. Гетеро-сексуальність, гомо-, 

бісексуальність. Секс наодинці.  

4 

14 Захворювання, що передаються статевим шляхом. СНІД. 6 

15 Сексуальна агресія. Інцест. 6 

16 Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сексуальна 

дисфункція.  

4 

17 Сучасні погляди на причини та умови розвитку розладів статевої 

ідентифікації. 

4 

18 Методи дослідження пацієнтів з РСІ. Клінічна та соціально-

психологічна оцінка транссексуалізму. 

4 

19 Клінічна та соціально-психологічна оцінка гомосексуалізму. 

Медико-психологічна допомога особам з РСІ.  

6 

20 Психотерапія сексуальних розладів. Сексуальна терапія. 4 

21 Структурний аналіз сексуальних розладів. Основні особливості та 

загальні принципи терапії сексуальних розладів. 

4 

22 Особливості індивідуальної та подружньої терапії сексуальних 

розладів. Сімейно-сексуальні дисгамії. Сімейна психотерапія в 

реабілітації сексуальних розладів. 

4 

23 Сексуальні девіації. Розлади статевої ідентифікації. 2 

24 Сексуальність і культура. Соціокультурний підхід в сексології. 

Відображення поглядів на сексуальність в міфології. 

4 

25 Транскультуральні відмінності у ставленні до сексуальності. 

Сексуальні символи в традиціях, звичаях, обрядах, фольклорі, 

літературі, мистецтві. 

4 

26 Особливості сексуальних норм різних часів та народів. Сучасні 

особливості ставлення до сексуальності 
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 Разом 114 

 

Самостійна робота (заочна форма) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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

тілесність. Аспекти сексуальності. Нормальні прояви та особливості 

сексуальності жінок і чоловіків 

10 

2. Теорії кохання. Романтичне кохання. Любов-дружба. 4 

3. Інтимна близькість та навички комунікації. Сексуальна гармонія та 

дисгармонія подружньої пари. 

6 

4. Теорії кохання. Романтичне кохання. Любов-дружба. 4 

5. Психосексуальний розвиток. Сексуальна норма і патологія. Статева 

конституція. 

6 

6. Психосексуальний розвиток, його розлади. Стадії індивідуальної 

еволюції лібідо. Порушення формування сексуальності 

10 



7. Психологічні аспекти сексуальності. Кохання. Інтимна близькість та 

навички комунікації. Сексуальна гармонія та дисгармонія подружньої 

пари. 

8 

8. Механізми психологічного захисту при сексуальній дисгармонії 

подружньої пари. Варіанти сексуальної дисгармонії подружньої пари. 

8 

9. Методи дослідження пацієнтів з РСІ. Клінічна та соціально-

психологічна оцінка транссексуалізму. 

10 

10. Сексуальна норма і патологія. Відносність норми. Вікові аспекти 

норми. Сексуальність і культура. Еротика, порнографія, проституція і 

сексуальність 

8 

11. Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сексуальна дисфункція. 

Статеві розлади у чоловіків і жінок: психологічні причини і 

психологічні методи лікування. Психотерапія сексуальних розладів. 

Види сексотерапії 

6 

12. Статева конституція. Інтегральна шкала статевої конституції. 

Захворювання, що передаються статевим шляхом. Психологічні 

аспекти безпліддя і переривання вагітності 

8 

13. Розлади скерованості потягу. Гетеросексуальність, гомо-, 

бісексуальність. Самостимуляція як нормальний прояв сексуальності. 

Типи, функції мастурбації. Розлади сексуальної поведінки. Сексуальні 

девіації. Розлади статевої ідентифікації 

8 

14. Еротика та порнографія: суть, відмінності, особливості та соціальні і 

психологічні функції.  

8 

15. Сексуальна агресія: види, причини наслідки. Інцест. Психологічні 

наслідки і робота із жертвами інцесту 

6 

16. Особливості індивідуальної та подружньої терапії сексуальних 

розладів. Сімейно-сексуальні дисгамії. Сімейна психотерапія в 

реабілітації сексуальних розладів. 

6 

17. Психотерапія сексуальних розладів. Сексуальна терапія. 8 

18. Структурний аналіз сексуальних розладів. Основні особливості та 

загальні принципи терапії сексуальних розладів. 

 

19. Гармонія і дисгармонія подружньої пари. Інтимність, дружба,  

кохання,  сексуальні стосунки. Фізіологія  кохання. Вплив алкоголю і 

наркотиків на сексуальність 

8 

20. Сексуальність при психічних розладах. Сексуальність і соматичні 

захворювання 

10 

21. Сексуальна норма і патологія. Відносність норми. Сексуальність і 

культура 

4 

22. Транскультуральні відмінності у ставленні до сексуальності. 

Сексуальні символи в традиціях, звичаях, обрядах, фольклорі, 

літературі, мистецтві. 

6 

23. Особливості сексуальних норм різних часів та народів. Сучасні 

особливості ставлення до сексуальності 
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