Назва дисципліни: Психологія сексуальності
Код дисципліни: ПНПМ 0.3
Тип модуля: нормативні
Семестр: II
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредити ЄКТС – 3.0): год.) аудиторні
години: денна форма навчання – 26 год. (лекції 14 год., практичні заняття 12 год.);
заочна форма навчання аудиторні – 12 (лекції - 8 год., практичні заняття - 4 год.)
6. Лектор: доктор психологічних наук, професор каф. психології та соціальної роботи
Дорожкін Валерій Романович
7. Результати навчання:
У результаті вивчення дисципліни магістр повинен:
 знати: принципи й механізми розвитку сексуальності; зміст основних елементів
психології сексуальності; психологічні фактори консультування сексуальних
проблем; форми й методи проведення сексологічної консультації.
 вміти: орієнтуватися в етапах розвитку сексуальності в онтогенезі; визначати
психологічну специфіку сексуальності; визначати проблемне поле психології
сексуальності.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: психологія особистості, практикум з загальної психології
 кореквізит: основи психологічного консультування, соціально-психологічний
тренінг
10. Зміст дисципліни: Сексуальність і культура. Соціокультурний підхід в сексології.
Психосексуальний розвиток. Сексуальна норма і патологія. Психологічні аспекти
сексуальності. Кохання. Інтимна близькість та навички комунікації. Сексуальна
гармонія та дисгармонія подружньої пари. Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади.
Розлади статевої ідентифікації (РСІ). Психотерапія сексуальних розладів. Сексуальна
терапія.
11. Рекомендована література:
 Справочник по сексопатологи/ Под ред. Г.С.Васильченко. – М.: Медицина, 2011.
– 575 с.
 Частная сексопатология. Руководство для врачей / Под ред.Г.С .Васильченко. –
М.:Медицина, 2012. – Т .1. – 301 с.; Т.2. – 352 с.
 Имелинский К. Психогигиена половой жизни. – М.: Медицина, 2013.–256 с.
 Кришталь В.В., Андрух Г.П. Сексуальная гармония и дисгармония супружеской
пары. – Харьков: Велес, 2012. – 272 с.
 Свядощ А.М., Екимов М.В. Сексопатология: ситуационные задачи. – СПб:
Питер, 2012. – 128 с.
 Шнабль З. Мужчина и женщина. Интимные отношения. – Кишинев: «Штинца»,
2012. – 243 с.
 Юнда Н.Ф. Половая жизнь и здоровье человека. – Киев: Здоров'я, 2012. – 184 с.
12.Форми та методи навчання:
Форма: денна, заочна
Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний
контроль знань, контрольний захід та ІНДЗ. Поточний контроль: денна форма навчання
– 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів; підсумковий контроль: денна форма
навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів . Максимальна сумарна оцінка 100 балів
14. Мова навчання: українська
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