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Пояснювальна  заПиска

Сексологiя як окрема наука сформувалася порiвняно недавно, 
поєднавши у собi медичнi, психологiчнi, соцiально-психологiчнi та 
соцiальнi аспекти.

Мета вивчення курсу “Загальна та кримiнальна сексологiя”: опа-
нувати основи сучасних наукових знань у сферi загальної та судової 
сексологiї, що дасть змогу в майбутньому зберегти своє сексуальне i 
репродуктивне здоров’я, розумiти сексуально зумовленi особливостi 
поведiнки людей, мотивацiю злочинних дiй. Здобутi знання допомо-
жуть студентам розпiзнавати ситуацiї, небезпечнi з погляду скоєння 
сексуальних правопорушень.

Пiд час вивчення курсу “Загальна та кримiнальна сексологiя” сту-
денти повинні:

• оволодiти поняттями норми та патологiї в сексологiї;
• вивчити етапи психосексуального розвитку та його порушень; 
• вивчити анатомiю та фiзiологiю статевої системи;
• оволодiти основами психогiгiєни репродуктивного здоров’я; 
• оволодiти методами контрацепції та профiлактики хвороб, що 

передаються статевим шляхом;
• зрозумiти психопатологiчну сутність аномалiй статевого потягу;
• здобути знання щодо сексуальної злочинностi та сексуальних 

злочинцiв;
• вивчити патопсихологiчнi особливостi серiйних сексуальних 

убивць;
• формувати стiйку антивiктимну поведiнку в потенцiйних жертв;
знати:
• психологiчнi та iншi аспекти сексуальної норми;
• нормальну анатомiю та фiзiологiю статевих opraнiв чоловiка i 

жінки;
нормальну стадiйнiсть i термiни психосексуального розвитку; 
• сексуальнi реакцiї та феноменологiчнi характеристики копуля-

тивного циклу;
• соцiальнi, психологiчнi, соцiально-психологiчнi та бiологiчнi при-

чини сексуальних дисфункцiй; 
• способи контрацепцiї;
• особливостi хвороб, що передаються статевим шляхом, та на-

прями їx профiлактики;
• сутність аномалiй статевого потягу та фактори, що сприяють їх 

формуванню;
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• особливостi злочинiв на сексуальному ґрунті та як не стати жерт-
вою;

• психопатологiчнi особливостi серiйних злочинцiв i сексуальних 
убивць.

Програмою передбачено здобуття студентами базових знань про 
психогiгiєну статевого здоров’я, нормальну сексуальнiсть, особ-
ливocтi статевого дозрiвання та психосексуального розвитку, а також 
знань про вікову динамiку статевої функцiї, про несприятливi для 
сексуальних можливостей фактори. Мотиви й поведiнка студентiв 
мають стати бiльш усвiдомленими, для кращого розумiння самого 
себе та iнших людей, зокрема спiвробiтникiв, пiдлеглих i керiвникiв 
у майбутнiй професiйнiй дiяльностi, адже сексуальна сфера позна-
чається на вcix сторонах людської дiяльностi. Оволодiння способа-
ми контрацепцiї, розумiння сутнocтi, механiзмiв передачi та засобiв 
профiлактики хвороб, що передаються статевим шляхом, є життєво 
необхiдним для кожної молодої людини.

Для вiдповiдної пiдготовки студентiв програмою передбачено тaкi 
методи активного навчання: тематичнi лекцiї, семiнари та проблемнi 
дискусiї, аналiз ситуацiй.

Пiд час вивчення дисциплiни “Загальна та кримiнальна сексоло-
гiя” студенти здобувають базовi знання, необхiднi психологу, залуче-
ному як експерт до судової психолого-психiатричної комiciї.

Студентам, якi вивчають право, отриманi знання допоможуть у 
подальшiй практичнiй дiяльностi, здiйсненнi слiдчих заходiв (органи 
МВС, прокуратури) або формуваннi лiнiї захисту (адвокатська прак-
тика).

ТЕМаТиЧниЙ  План
дисципліни

“заГальна  Та  кРиМIнальна  сЕксолоГІя”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1
2
3

змістовий модуль і. Психофізіологія сексуальності
Сексуальність людини, моделі сексуальності
Анатомія статевих органів
Фізіологічні основи сексуальності
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4
5

Психосексуальний розвиток людини
Сексуальні реакції та копулятивний цикл

6
7
8
9

змістовий модуль іі. Межі сексуальної норми та патології
Аспекти сексуальної норми
Відносність сексуальної норми, динаміка вікових змін
Статева конституція
Сексуальні дисфункції

10
11

змістовий модуль ііі. збереження репродуктивного здоров’я
Психогігієна репродуктивного здоров’я. Контрацепція
Хвороби, що передаються статевим шляхом, та їх профілактика

12
13
14
15

змістовий модуль IV. кримінальна сексологія
Аномалії сексуальної поведінки, парафілії
Злочини на сексуальному ґрунті
Психопатологічні особливості серійних сексуальних убивць
Профілактика сексуальних злочинів, антивіктимні рекомендації

Разом годин: 54

зМІсТ 
дисципліни

“заГальна  Та  кРиМIнальна  сЕксолоГІя”

змістовий модуль і. Психофiзiолоriя сексуальностi
Тема 1. сексуальнiсть людuнu, моделi сексуальностi
Сексуальнiсть як один з основних чинникiв, що спонукають лю-

дей до мiжособистicних контактів. Сексуальнiсть у межах рiзних 
категорiй цiнностi: вiтальна (аспект здоров’я), культурна (iсторичнi 
традицiї), моральна (етико-правовi аспекти), особистiсна (значення 
рiзних форм сексуальної активностi для конкретної людини).

Сексуальнiсть — природжена потреба і функцiя людського ор-
ганiзму. Виникнення сексуального розладу внаслiдок гальмування чи 
деформацii цiєї функцiї або її дисгармонiї з iншими сферами особис-
тостi. Сексуальнiсть як чинник форм поведiнки, що не призводять до 
статевих контактів.

Притаманнiсть сексуальностi людини властивих тваринам ознак 
репродуктивної та комунiкативної функцiї. Сексуальнiсть як вираз 
захоплення, прихильностi, довiри, безпеки та задоволення, що є уні-
версальною потребою людини.
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Сексуальний потяг — вибiркова готовність прийняти партнера з 
урахуванням його статевої належностi.

Концепцiї сексуальноcтi: а) це джерело напруженості та чуттєвої 
розрядки; б) це, oкpiм джерела розрядки, ще й задоволення вiд реалi-
зацiї несексуальних психiчних потреб; в) усе зазначене плюс створен-
ня зв’язку з iншою людиною.

Сексуальна потенцiя — здатнiсть до здiйснення сексуальних функ-
цiй, до сексуальної поведiнки i переживання сексуальних почуттiв. 
Сексуальна потенцiя як мiрило чоловiчої впевненостi у собi.

Сексуальна збудливiсть — виникнення сексуального збудження 
пiд впливом навколишнього середовища (мiжособистicний вплив), а 
також швидкiсть перебiгу циклу сексуальних реакцiй вiд сексуально-
го збудження до оргазму.

Внутрiшнi та зовнiшнi чинники сексуального збудження. Аспек-
ти сексуального збудження: готовність до сексуальних реакцiй вза-
галi; сексуальне збудження на конкретного партнера як на бажану 
цiль; сексуальне збудження при фантазуваннi або спогадах.

Література [3; 5]

Тема 2. анатомiя cmaтeвиx органiв
Анатомо-фiзiологiчне забезпечення статевої сфери утвореннями 

центральної та периферичної нервових систем ендокринним апаратом.
Зовнiшнi та внутрiшнi cтaтeвi органи. Статева система людини: 

cтaтeвi залози (яєчки, яєчники); cтaтeвi шляхи (сiм’япроводи, яйце-
проводи); додатковi утворення (придатковi cтaтeвi залози i матка); 
органи злягання (статевий член i пiхва).

Анатомiя чоловiчих зовнiшнiх i внутрiшнiх статевих opraнів, ос-
новнi функцiї кожного органа.

Анатомiя жiночих зовнiшнiх i внутрiшнiх статевих opraнiв, основ-
нi функцiї кожного органа.

Література [2; 4; 5]

Тема 3. Фiзiологiчнi основи сексуальностi
Бiологiчнi фактори, що зумовлюють сексуальнiсть, зв’язок мiж 

анатомiєю та фiзiологiєю, мiж нервовою i гуморальною системами та 
мiж сексуальними реакцiями i переживаннями.

Вивiльнення сексуальностi людини у процесi фiлогенезу й онто-
генезу вiд біологічної детермiнованостi, велика залежнiсть сексуаль-
ностi вiд психологiчних i соцiокультурних чинникiв.
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Еротичний компонент кохання — типово людська особливiсть. 
Нерозривний зв’язок нервової та ендокринної систем (нейросек-
рецiя — видiлення нейромедiаторiв, передання нервових подразни-
кiв, якi стимулюють залозистi клiтини ендокринної системи).

Вплив кори головного мозку на сексуальну реактивнiсть. Кора 
головного мозку — перший piвeнь регуляцiї сексуальних функцiй, 
пов’язаний з умовними рефлексами (сигналом є змiна зовнiшнього 
середовища у зв’язку з виникненням або зникненням сексуальної на-
пруженості), сферою уявлення, елементарними асоцiацiями.

Гiпоталамус — центр потягiв, його роль у регуляцiї рiвня статевих 
гормонів. Регулюючий вплив сексуальних центрiв гiпоталамусу на 
сексуальнi центри спинного мозку. Спинномозковi центри, вiдповi-
дальнi за реакцiї у статевих органах.

Гормональна система.
Гормони — бiологiчно активнi речовини, якi дiють у дуже малих 

дозах i є матерiальним субстратом iнформацiї, що передається в ор-
ганiзмi.

Гормональна регуляцiя на центральному piвнi (гiпоталамо-гiпофi-
зарна система), на piвнi статевих залоз i на тканинному piвнi.

Вплив гормонів на сексуальнiсть i сексуальну поведiнку чоловіків 
i жiнок.

Вплив гормональних змiн на статевий потяг у жiнок у рiзних фа-
зах менструального циклу.

Література [2; 4; 5]

Тема 4. Психосексуальний розвиток людини

Психосексуальний розвиток — один iз аспектiв iндивiдуального 
психiчного розвитку, з його закiнченням починається зрiла сексуаль-
нiсть.

Три етапи психосексуaльного розвитку, їх загальнi закономiр-
ноcтi. Особливостi фазового розвитку i змiни спiввiдношення бiо-
логiчного та соцiального компонентiв у становленнi сексуальностi.

Перший етап (1–7 pокiв) — формування статевої самосвiдомостi 
(iдентичностi), яка зумовлена внутрiутробним диференцiюванням 
мозку та здiйснюється пiд впливом мiкросоцiального середовища. Фаза 
вироблення установки та фаза навчання i закрiплення установки.

Другий етап (7–13 pоків) — формування стереотипу статеворо-
льової поведiнки.
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Третiй етап (12–26 pоків) — становлення психосексуальних opiєн-
тацiй, неможливих без нейрогуморальногo забезпечення. Стадiї тре-
тього етапу психосексуального розвитку: платонiчне, еротичне та 
сексуальне лiбiдо, кожна з них складається з двох фаз — вироблення 
установки; навчання та закрiплення установки.

Розлади психосексуальної орiєнтацiї як наслiдок вiдставання в 
часi якоїсь cтaдiї та змiни порядку розвитку.

Література [2; 3; 5; 11]

Тема 5. сексуальнi реакції та копулятuвний цuкл
Сексуальнi реакцiї — вiдповiдь органiзму (як на фiзiологiчному, 

так i на психологiчному piвнi) на зовнiшнi i внутрiшнi сексуальнi 
подразники.

Ерекцiя як феномен i як рефлекс на piвнi спинного мозку, психiч-
на ерекцiя.

Еякуляцiя у здорових чоловiкiв — фiзiологiчний прояв оргазму. 
Поняття копулятивного циклу.
Cтaдiї копулятивного циклу: наростаюче збудження, плато, оргас-

тична стадiя завершення.
Поняття стану попередньої нейрогуморальної готовнocтi, психiч-

ної cтaдiї, ерекцiйної cтaдiї, фрикцiйної cтaдiї, плато, cтaдiї еякуляцiї, 
рефрактерної cтaдiї. Абсолютна та вiдносна незбудливiсть.

Сексуальнi реакцiї жiнок. Копулятивний цикл у жiнки, феномено-
логiчнi прояви його стадiй.

Фiзiологiчнi реакцiї позастатевими органами у вiдповiдь на сексу-
альну стимуляцiю.

Складовi копулятивного циклу: нейрогуморальна, психiчна, ерек-
цiйна, копулятивна, еякуляторна. Кожна наступна складова при-
єднується до попередньої, при цьому попереднi складовi не тiльки 
зберiгаютъ досягнутий piвeнь активностi, а й пiдсилюють його аж до 
досягнення еякуляцiї та оргазму.

Порушення копулятивного циклу за вiдcутноcтi однiєї зі складо-
вих.

Класифiкацiя жiночого оргазму (за Свядощем): за джерелом ви-
никнення, за локалiзацiєю, за перебiгом. За перебiгом оргазм класи-
фiкується за якicними та кiлькiсними ознаками, за iнтенсивнiстю. 
Класифiкацiя жiночого оргазму (за Здравомисловим): фiзiологiчнi 
форми оргазму, патологiчнi форми оргазму.

Література [2–5; 13]
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змістовий модуль іі. Межi сексуальної норми та патології

Тема 6. аспекти сексуальної норми

Поняття норми в сексологiї. Аспекти сексуальної норми.
Соцiально-етичний аспект сексуальної норми.
Медико-психологiчний аспект сексуальної норми.
Оптимальна, прийнятна та припустима сексуальнi норми, якi є 

клiнiчною нормою, отже не потребують терапевтичного втручання.
Поняття партнерської норми, її критерiї: 1) вiдмiннiсть cтaтi; 

2) зрiлiсть; 3) взаємна згода; 4) прагнення досягти спiльної насолоди; 
5) вiдсутнicть шкоди своєму здоров’ю; 6) вiдсутнiсть шкоди здоров’ю 
оточуючих. Вiдсутнiсть впливу характеру сексуальних дiй i форм сек-
суальної поведiнки на визначення партнерської норми або патології.

Критерiї оцiнки соцiальної норми.
Критерiї оцiнки оптимальної психологiчної норми.
Типи сексуальної мотивацiї: гомеостабiлiзуючий, шаблоннорегла-

ментований, генiтальний, iгровий, агресивно-егоїстичний, пасивно-
пiдлеглий, агресивно-садистський, альтруїстичний.

Критерії оцінки фізіологічної (біологічної) норми сексуальності.
Література [2; 3; 5; 9; 11; 12; 19]

Тема 7. вiдноснiсть сексуальної норми, динамiка вiковuх змін

Умовність поняття сексуальної норми.
Поняття сексуального здоров’я. Сексуальне здоров’я — вiдсут-

ність хворобливих змiн в органiзмi людини, що можуть призводити 
до ослаблення сексуальної функцiї, а також можливicть оптимальної 
адаптацiї до протилежної cтaтi, розвитку гармонiйних стосунків вiд-
повiдно до норм соцiальної та особистої моралi,

Сексуальне здоров’я — iнтегральний комплекс взаємодоповню-
ючих компонентiв сексуальностi. Системний пiдхiд до визначення 
сексуального здоров’я з виокремленням рiзних компонентiв, поєдна-
них жорсткими взаємозв’язками.

Основні системоутворюючi ознаки, якi зумовлюють психосексу-
альний розвиток: статеве самоусвiдомлення i статеве усвiдомлення 
оточуючих; статеворольова поведiнка; психосексуальна орiєнтацiя.

Додатковi системоутворюючi ознаки: статевий потяг, сексуальна 
збудливiсть, сексуальна активнiсть, сексуальна установка.

Типи сексуальної установки: фалоцентрична (механоцентрична), 
оргазмоцентрична, екстазоцентрична.
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Сексуальна потреба, мотивацiя сексуальної поведiнки.
Вікові особливостi сексуальної функцiї.

Література [2; 3; 5; 9; 11; 12; 19]

Тема 8. статева конституцiя

Оцiнка iнтенсивностi сексуальних проявiв з урахуванням віку, iн-
дивiдуальних ознак сексуальностi людини.

Загальне поняття конституцiї як сукупностi функцiональних i мор-
фологiчних особливостей органiзму, що сформувалися на основi спад-
кових i набутих властивостей органiзму. Сексуальна реактивнicть.

Статева конституцiя як тип функцiонально-енергетичного реагу-
вання.

Вплив статевої конституцiї на дiапазон iндивiдуальних потреб у 
сексуальнiй сферi, а також на ступiнь резистентностi до захворювань 
статевої системи i впливiв патогенних факторiв.

Критерiї визначення статевої конституцiї. Шкала векторного виз-
начення статевої конституцiї чоловiка.

Література [2; 5]

Тема 9. сексуальнi дисфункції

Поняття сексуальних дисфункцiй. Сексуальнi дисфункцiї в рiзних 
фазах сексуального контакту, особливостi сексуальних дисфункцiй у 
чоловiкiв i жiнок.

Сексуальнi дисфункцiї як наслiдок i причина неврозiв i невротич-
них реакцiй. Поняття iмпотенцiї, її критерiї.

Розлад лiбiдо, види та причини.
Порушення ерекцiї, їx види та причини. Aдeквaтнi та неадекватнi 

ерекцiї.
Порушення еякуляцiї, види та класифiкацiя.
Поняття норми тривалостi статевого акту. Критерiї оцiнки трива-

лостi статевого акту. Пролонгацiя та її види.
Розлад комплексу секусальної готовності та вагiнiзм у жiнок, виз-

начення i причини.
Вплив соцiокультурних факторiв на виникнення сексуальних 

дисфункцiй.
Порушення оргазму у жiнок, аноргазмiя. Класифiкацiя порушень 

оргазму. Причини.
Синдром закодованих сексуальних реакцiй.



11

Статева холоднiсть (фригiднiсть) i гiперсексуальнiсть, їx характе-
ристика та причини. Нiмфоманiя, сатирiаз.

Партнерськi дисфункцiї, їx особливостi та причини.
Література [2–5; 9; 11; 15; 19]

змістовий модуль ііі. збереження репродуктивного здоров’я

Тема 10. Психогiгiєна репродуктивного здоров’я. контрацепцiя

Репродуктивне здоров’я жiнки: медичний, психологiчний i со-
цiальний аспекти.

Репродуктивне здоров’я чоловiка.
Контрацепцiя — використання рiзних засобiв i методiв, спрямова-

них на запобiгання заплiдненню яйцеклiтини сперматозоїдом. Мето-
ди контрацепцiї:

• механiчнi;
• хімічні;
• гормональні;
• внутрiшньоматковi;
• фiзiологiчнi;
• перерваний статевий акт;
• хірургічні.
Правильне користування презервативом та iншими контрацеп-

тивами. Переваги та недолiки рiзних методiв запобiгання небажанiй 
вaгiтнocтi. Фiзiологiчний метод контрацепцiї (природний метод). 
Методи визначення дня овуляцiї: календарний, за змiною базальної 
температури, за вивченням шийкового слизу.

Література [5]

Тема 11. Хвороби, що передаються статевим шляхом, 
та їx профiлактика

Поняття про хвороби, що передаються статевим шляхом (ХПСШ), 
їx загальна характеристика.

Групи ризику, якi є основними поширювачами цих захворювань: 
особи мандрiвних професiй, повiї, наркомани.

Фактори, що сприяють зростанню захворюваностi на ХПСШ:
• сексуально-культурнi змiни;
• поведiнковi;
• алкоголiзм;
• медичнi;
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• соцiально-демографiчнi;
• наркоманiя;
• проституцiя;
• низький piвeнь caнiтapнoї освiти населення.
Рекомендацiї щодо зниження ризику заразитися ХПСШ i ВIЛ/

СНIД статевим шляхом.
Сифiлiс, шляхи зараження сифiлiсом: контактний i через кров, 

збудник захворювання.
Заразнi бiологiчнi матерiали.
Особливостi перебiгу сифiлiтичної iнфекцiї та перiоди, виокрем-

ленi з урахуванням цих особливостей (iнкубацiйний, первинний, вто-
ринний i третинний).

Класифiкацiя сифiлiсу.
Основнi клiнiчнi особливостi рiзних форм сифiлiсу: первинного, 

вторинного, третинного, прихованого, вродженого.
Гонорея (трипер). Основний шлях передачi. Можливicть побуто-

вого зараження.
Форми гонopeї: свiжа (гостра, пiдгостра, торпiдна, або в’яла); хро-

нічна; латентна.
Особливостi клiнiчних проявiв гострої гонореї. Наслiдки нелiко-

ваного захворювання для чоловiкiв i жiнок.
Синдром набутого iмунодефiциту (CHIД),
Bipyc iмунодефiциту людини (ВIЛ).
Iсторiя вiдкриття ВIЛ. Шляхи передачi ВIЛ.
Bмicт вipycy в бiологiчних рiдинах iнфiкованого органiзму: кровi, 

спермi, ceкpeтi шийки матки, пiхви, материнському молоцi, а також у 
слинi, сечi, сльозах, спинномозковiй рiдинi, гної, потi.

Ризик заразитись ВIЛ при рiзних способах контакту з носієм ін-
фекцiї.

Особливостi перебiгу ВIЛ-iнфекцiї. Клiнiчнi прояви.
СНIД — остання стадiя ВIЛ-iнфекцiї.

Література [5; 8 ]

змістовий модуль IV. кримінальна сексологія

Тема 12. аномалії сексуальної поведінки, парафілії

Tepмiн “парафілія” i поняття “перверсії” (збочення), визначення i 
класифiкацiя за об’єктом i способом реалiзацiї статевого потягу.
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Систематика парафiлiй у Мiжнароднiй класифiкацiї хвороб 10-го 
перегляду (МКХ-10).

Принципи та критерiї надання переваги сексуальному об’єкту.
Роль аналiзаторiв сприйняття у виборi сексуального об’єкта.
Пусковi стимули для здiйснення парафiльних дiй. Пiдтримуючi 

стимули та стимули, що порушують патологiчний сексуальний сте-
реотип.

Парафiлiї, що найчастiше призводять до правопорушень. Бiоло-
гiчнi причини викривлення психiчного i психосексуального розвитку 
особистостi у формуваннi парафiлiй. Сiмейнi та соцiокультурно зу-
мовленi фактори.

Форми парафiлiй залежно вiд етапу та фази психосексуального 
розвитку, на яких вiдбулось порушення.

Подiл перверсiй на icтиннi та псевдоперверсiї, на здоланнi та не-
здоланнi. Нав’язливий, iмпульсивний та обсесивно-компульсивний 
вapiaнт розладiв потягу.

Значення в розвитку парафiлiй схильностi до надцiнних утворень, 
яка вiдображає ригiднiсть психофiзiологiчних процесiв.

Література [1; 5; 7; 10; 14; 16; 17]

Тема 13. 3лочини на сексуальному ґрунті
Чинники, що впливають на сексуальну злочинність.
Стать з урахуванням комплексу психiчних, гормональних i со-

цiальних факторiв.
Алкоголь, хронiчний алкоголiзм. Подвiйна роль алкоголю в сексу-

альних стосунках. Зв’язок алкоголiзму з iнцестом. Алкоголь — основ-
ний чинник, що провокує скоєння зґвалтувань.

Роль наркотикiв у сексуальнiй злочинноcri.
Агресiя. Teopiї бiологiчної зумовленостi aгpeciї. Особливостi гор-

мональної системи та агресивнiсть у чоловiкiв.
Соцiально-культурне середовище. Психосексуальний розвиток.
Спадковiсть. Biк.
Клiмат. Вплив клiматичних умов i пори року на piвeнь сексуаль-

ної злочинностi.
Oкpeмi види сексуальних злочинiв:
• сексуальнi злочини проти дiтей (включно з iнцестом);
• згвалтування;
• ексгiбiцiонiзм.

Література [2; 3; 5; 6; 9; 11; 12; 19]
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Тема 14. Психопатологiчнi особливостi серiйнuх  
сексуальних убивць

“Феномен Чикатила” — вapiaнт кримiнальної особистостi, етап-
ний патологiчний розвиток якої призводить до появи і закрiплення 
потреби у скоєннi повторних (багатоепiзодних) садистських злочинiв 
проти особистостi та статевої недоторканностi громадян.

Аналiз феномена, його три взаємопов’язанi етапи: бiологiчний, 
психологiчний i клiнiчний.

Біологічний етап — неспецифiчна бiологiчна предиспозицiя для 
виникнення аналiзованого розладу, формування патологiчної систе-
ми — патогенетичний механiзм розвитку обсесивно-компульсивної 
сексуальної arpeciї.

Психологiчний — на доклiнiчному етапi патологiчна предиспо-
зицiя до “феномена Чикатила”, психогенез його виникнення, фено-
менолоriя становлення кримiнальної багатоепiзодної сексуальної 
arpeciї.

Психогенез сексуальної садистської поведiнки. Зв’язок з механiз-
мами фрустрацiї, занижена caмooцiнкa та здатнiсть сексуальної по-
ведiнки змiнювати самооцiнку, виступати формою самоствердження 
та компенсацiї. Створення системи психологiчного захисту.

Основна ознака клiнiчного етапу “феномен Чикатила” — обсесивно-
компульсивний сексуальний садизм. Його прояви: синдроми психiчної 
та фiзичної залежностi вiд патосексуальної поведiнки, синдром змiне-
ної реактивностi, психопатизацiя та зниження особистоcтi.

Стaдiйний розвиток сексуального садизму, психологiчнi особли-
воcтi, їх аспекти.

Кримiналiстичнi ознаки серiйних убивств:
1. Багатоепiзоднiсть злочинiв.
2. Множиннiсть злочинiв.
3. Високий piвeнь рецидивноcтi.
4. Фактична безремiсiйнiсть серiйного кримiнального насиль-

ства. 
5. Надзвичайна небезпечнiсть i тяжкiсть рецидиву серiйних зло-

чинів.
6. Раннiй вiк злочинця пiд час початку cepiї злочинiв.
7. Збiльшення тяжкостi насильства вiд судимостi до судимостi.

Література [1; 5; 16; 18]
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Тема 15. Профiлактика сексуальних злочинiв, антивiктимнi 
рекомендації

Профiлактика соцiально небезпечної сексуальної поведiнки: 
запобiгання алкоголiзму у батькiв ще до зачаття дитини; охорона 
здоров’я вагiтних; профiлактика органiчного враження головного 
мозку пiд час пологiв i з перших днiв життя, що створює передумови 
для правильного формування статевої сфери, попередження пору-
шень психосексуального розвитку.

Роль ciм’ї у профiлактицi сексуальної злочинностi: формування 
моральних принципiв i становлення особистоcтi.

Первинна профiлактика серед осiб, якi страждають на парафiлiю, 
на доклiнiчному етапi або на передкримiнальнiй cтaдiї клiнiчного ета-
пу з метою запобiгання кримiнальнiй поведiнцi.

Вторинна профiлактика: запобiгання повторним злочинним дiян-
ням осiб, якi вже скоїли сексуальнi правопорушення, i в такий спосiб 
запобiгання виникненню серії злочинiв.

Третинна профiлактика: запобiгання посиленню тяжкостi серії 
злочинiв, що вже розпочалися, а також їх припинення.

Система профiлактики, проблеми її створення, умови ефективно-
го функцiонування.

Рекомендацiї потенцiйним жертвам — важливий чинник змен-
шення кiлькостi злочинiв, зокрема сексуальних: уникнення небезпеч-
них ситуацiй, психiчний вплив на злочинця, силовий вплив з метою 
знешкодити ґвалтiвника або виграти час для втечi.

Література [1; 5; 17; 18]

ПиТання Для саМоконТРолю

1. Сексологiя як наука.
2. Складовi сучасної сексологiї.
3. Цiлi та завдання вивчення дисциплiни “Загальна та кримiнальна 

сексологiя”.
4. Сексуальнiсть людини, концепції сексуальностi.
5. Первиннi та вториннi cтaтeвi ознаки у чоловiкiв.
6. Первиннi та вториннi cтaтeвi ознаки у жiнок.
7. Анатомiя чоловiчих статевих opraнiв.
8. Функцiї окремих opгaнів чоловiчої статевої системи.
9. Анатомiя жiночих статевих opганів.
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10. Функцiї окремих opгaнiв жіночої статевої системи.
11. Забезпечення статевої функцiї нервово-ендокринним апаратом. 
12. Статеві гормони, їх вплив на сексуальну поведiнку.
13. Центральна гормональна регуляцiя статевої функцiї.
14. Гормональна функцiя статевих i надниркових залоз.
15. Ерогеннi зони, їх значення.
16. Етапи психосексуального розвитку, їх закономiрностi.
17. Суть i значення формування статевої caмocвiдoмоcтi.
18. Суть i значения формування стереотипу статеворольової пове-

дiнки.
19. Суть i значення становлення психосексуальних орiєнтацiй.
20. Cтaдiї третього етапу психосексуального розвитку , їх фази.
21. Характеристика cтaдiї платонiчного лiбiдо.
22. Характеристика cтaдiї еротичного лiбiдо.
23. Характеристика cтaдiї сексуального лiбiдо.
24. Сексуальнi реакцiї чоловiкiв, копулятивний цикл у чоловiкiв.
25. Сексуальнi реакції жiнок, копулятивний цикл у жiнок.
26. Стадії та складовi копулятивного циклу.
27. Поняття мастурбацiї.
28. Фiзiологiчнi форми мастурбацiї.
29. Патологiчнi форми мастурбацiї.
30. Поняття оргазму.
31. Принципи класифiкацiї жiночого оргазму.
32. Поняття норми в сексологiї.
33. Партнерська сексуальна норма, критерії оцiнки.
34. Iндивiдуальна сексуальна норма, критерiї оцiнки.
35. Типи сексуальної мотивацiї та сексуальної установки.
36. Сексуальне здоров’я, вікові особливостi сексуальної функцiї.
37. Поняття статевої конституцiї.
38. Критерiї визначення cтaтeвoї конституцiї. Шкала векторного виз-

начення cтaтeвoї конституцiї.
39. Вплив мiжособистiсних стосунків у ciм’ї на сексуальнi взаємини.
40. Порушення лiбiдо у чоловiкiв.
41. Еректильнi порушення у чоловiкiв.
42. Розлади еякуляцiї.
43. Сексуальна дисгармонiя у жiнок, порушення оргазму у жiнок. 
44. Гiперсексуальнicть у чоловiкiв i жiнок. Сатирiаз, нiмфоманiя.
45. Вагiнiзм.
46. Безплiддя, його причини.
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47. Контрацепцiя, її суть.
48. Методи контрацепцiї, їx переваги та недолiки.
49. Фiзiологiчний метод контрацепцiї.
50. Механiчнi методи контрацепцiї.
51. Хiмiчнi методи контрацепцiї.
52. Гормональнi методи контрацепцiї.
53. Внутрiшньоматковi методи контрацепцiї.
54. Xiрургiчнi методи контрацепцiї.
55. Перерваний статевий акт як метод контрацепцiї.
56. Аборт, його суть та наслiдки для здоров’я.
57. Хвороби, що передаються статевим шляхом, їx загальна характе-

ристика.
58. Особливостi проявiв сифiлicу.
59. Шляхи передачi сифiлiсу та його профiлактика.
60. Класифiкацiя сифiлicу.
61. Клiнiчнi особливостi рiзних форм сифiлicу.
62. Гонорея, її прояви.
63. Шляхи передачi гонореї та її профiлактика.
64. ВIЛ/СНІД, основні прояви.
65. Шляхи передачi ВIЛ та його профiлактика.
66. Поняття парафiлiї та первеpciї.
67. Класифiкацiя парафiлiй.
68. Критерiї надання переваги сексуальному об’єкту.
69. Гомосексуалiзм, його формування i види.
70. Транссексуалiзм.
71. Трансвестизм.
72. Чинники, що впливають на piвeнь сексуальної злочинностi.
73. Стать i сексуальна злочиннiсть, вплив гормональних та інших 

чинників.
74. Алкоголь i сексуальнiсть, алкоголь i сексуальна злочиннiсть. 
75. Роль спадковостi та виховання у скоєнні злочинiв.
76. Ексгiбiцiонiзм.
77. Фетишизм.
78. Сексуальнi злочини проти дiтей, їx особливостi.
79. Iнцест, поширенiсть, особливостi сiмейного мiкроклiмату.
80. Поняття зґвалтування, поширенiсть, кримiнальна вiдповiдаль-

ність.
81. Види зґвалтувань, особливостi профiлактики.
82. Особливостi зґвалтувань у пiдлiтковому середовищi.
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83. Види провокуючої поведiнки жертви зґвалтування.
84. Неправдивi звинувачення у зґвалтуваннi, жертви наклепу.
85. Сексуальнi вбивства, їx види.
86. Критерiї вiднесення вбивства до кaтeгopiї сексуальних.
87. Психопатологiчнi особливостi серiйних сексуальних убивць. 
88. Кримiналicтичнi ознаки серiйних вбивств.
89. Профiлактика сексуальних злочинiв.
90. Антивiктимнi рекомендацiї.

ТЕМи  конТРольниХ  РоБІТ

Навчальним планом дисципліни “Загальна та кримінальна сексо-
логія” передбачено контроль засвоєння знань у вигляді контрольної 
роботи реферативного типу і складання комплексного заліку (екза-
менаційного іспиту).

Контрольна робота має на меті виявити ступінь засвоєння сту-
дентами основних категорій, понять та міждисциплінарних зв’язків, 
загальних закономірностей сексуальних розладів та патопсихологіч-
них особливостей сексуальних злочинів. Теми контрольної роботи із 
“Загальної та кримінальної сексології” визначає викладач.

1. Історія розвитку сексології як науки.
2. Роль центральної нервової системи в регуляції сексуальної функції.
3. Гормональна регуляція статевої функції у чоловіків і жінок.
4. Психосексуальний розвиток людини.
5. Сексуальні реакції у чоловіків.
6. Сексуальні реакції у жінок.
7. Оргазм у жінок і чоловіків, види, значення.
8. Норма в сексології, варіанти, критерії.
9. Статева конституція, шкала оцінки, значення.

10. Сексуальні розлади у чоловіків.
11. Сексуальні розлади у жінок.
12. Контрацепція, її методи.
13. Хвороби, що передаються статевим шляхом.
14. Гомосексуалізм.
15. Сексуальна злочинність, сутність, чинники.
16. Фетишизм.
17. Сексуальні злочини проти дітей.
18. Зґвалтування, поширеність, види, відповідальність.
19. Сексуальні вбивства.
20. Профілактика сексуальних злочинів, антивіктимні заходи.
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