
 ПЕРЕДМОВА 
Навчальна дисципліна «Сексологія» відноситься до навчальних дисциплін вибіркового

компоненту  освітньої  програми  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  першого
(бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія».

Метою викладання навчальної дисципліни є:  розгляд біологічних основ сексуальності,
психофізіології сексуальних проявів та сексуальних стосунків із урахуванням соціокультурного
підходу  та  сучасної  біопсихосоціальної  концепції  здоров’я  взагалі  і  сексуального  здоров’я
зокрема.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: познайомити здобувачів вищої освіти
з  основними  термінами  і  поняттями  сексології  як  галузі  науки,  з  біологічними  та
психофізіологічними основами сексуальності, сексуальної норми і патології,  репродукції,  статевої
конституції,  попередження  та  переривання  вагітності;  навчити  розуміти  психологічні  аспекти
сексуальності, кохання, інтимної близькості, сексуальної гармонії та дисгармонії подружньої пари;
правильно трактувати види сексуальної поведінки, гетеро-, гомо- та бісексуальності; сформулювати
основні  положення,  які  характеризують  сексуальне  здоров’я  та  сексуальні  розлади,  сексуальні
дисфункції та девіації, які є розлади статевої ідентифікації.

Об’єктом навчальної дисципліни є статеві стосунки. 
Предметом вивчення навчальної  дисципліни є вивчення біологічних,  психічних  та

соціальних аспектів статевих стосунків.
Після  вивчення  курсу  «Сексологія»  здобувачі  вищої  освіти  першого  бакалаврського

рівня на базі повної загальної середньої освіти (шифр компоненти освітньої програми – ВБ 10)
повинні володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК  8.  Здатність  організовувати  та  надавати  психологічну  допомогу  (індивідуальну  та
групову).
СК 9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність відповідно до
запиту.
СК 10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.

Після вивчення курсу «Сексологія» здобувачі вищої освіти першого бакалаврського
рівня на базі  на базі  ОКР молодший спеціаліст,  молодший бакалавр за спорідненою (або
іншими) спеціальностями (шифр компоненти освітньої програми – ВБ 5) повинні володіти
такими компетентностями: 
Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК. 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК  8.  Здатність  організовувати  та  надавати  психологічну  допомогу  (індивідуальну  та
групову).
СК 9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність відповідно до
запиту.
СК 10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК12.  Здатність  до  аналізу  психологічних  особливостей  та  поведінки  особистості  з
урахуванням індивідуально-психологічних властивостей в контексті різноманітних ситуацій
професійної взаємодії

Методи  та  форми  навчання:  методи  теоретичного  дослідження;  лекційні,
семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в мережі Internet, написання
дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  презентування  власних
проектів.



Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Метою  поточного
контролю є  перевірка  у  здобувачів  вищої  освіти  рівня  набутих  на  лекціях,  семінарських
заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь.
Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента.
Структура  поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної  форм  навчання.
Формою підсумкового контролю знань є диференційований залік.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми

професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053 «Психологія». «Сексологія» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня
на базі  повної загальної  середньої  освіти,  шифр компоненти освітньої програми – ВБ 10)
базується на результатах навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема: 
ПРН 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та
пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПРН  3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН 9. Пропонувати власні  способи вирішення психологічних задач і  проблем у процесі
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
ПРН 13. Взаємодіяти,  вступати у комунікацію,  бути зрозумілим,  толерантно ставитися до
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПРН  16.  Знати,  розуміти  та  дотримуватися  етичних  принципів  професійної  діяльності
психолога.
        «Сексологія» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня на основі ОКР
молодший спеціаліст,  молодший бакалавр за спорідненою (або іншими)  спеціальностями,
шифр  компоненти  освітньої  програми  –  ВБ  5),  базується  на  результатах  навчання,
визначених освітньо-професійною програмою, зокрема:
ПРН 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та
пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПРН  3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН 9. Пропонувати власні  способи вирішення психологічних задач і  проблем у процесі
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
ПРН 13. Взаємодіяти,  вступати у комунікацію,  бути зрозумілим,  толерантно ставитися до
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПРН  15.  Відповідально  ставитися  до  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.
ПРН  16.  Знати,  розуміти  та  дотримуватися  етичних  принципів  професійної  діяльності
психолога.


