
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВОЇ СЕКСУАЛЬНОСТІ  

1. Код: 08-03-6S 

2. Назва: «Психологія здорової сексуальності» 

3. Тип: вибірковий 

4. Рівень вищої освіти: магістерський  
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Смольська Людмила 

Миколаївна, к.психол.н., доцент; доцент кафедри медико-психологічних дисциплін ННІОЗ. 

9. Результати навчання: наукова компетентність щодо понятійно-теоретичної бази 

міждисциплінарного напрямку «психологія сексуальності»; системне розуміння фізіологічних, 

психологічних та духовних факторів здорової сексуальності у їх взаємозв’язках; усвідомлення 

цінності здорової сексуальності в контексті особистісного та суспільного благополуччя; набуття 

життєвих компетенцій для творення здорового тіла та здорових стосунків протягом життя.  

10. Форми організації занять: інтерактивні лекції, семінарські, онлайн спілкування в Google Meet, 

презентації з обговоренням, підсумкові тести. 

11. Міждисциплінарні зв’язки: анатомія, фізіологія, психологія, педагогіка,  культурологія. 

12. Зміст курсу: (перелік тем): Аналіз психології сексуальності як інтегральної науки. Дослідження 

складових здорової сексуальності. Дослідження сексуального розвитку людини до її повної зрілості. 

Проблема моделювання статево-сексуального благополуччя дорослої людини Кохання,  шлюб та 

його альтернативи. Психологічна, фізична безпека для сексуального здоров’я та благополуччя 

людини. Сучасні підходи та засоби сприяння здоровій сексуальності. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Амен Д.Д. Мозг и любовь. Секреты практической нейробиологии/Амен Д.Д.; [пер.с 

англ.И.Верёвкиной]. – М.:Эксмо, 2011. – 304 с. – Скачати: https://www.klex.ru/et0 

2. Діденко С.В., Козлова О.С. Психологія сексуальності: Підручник.- К.:Академвидав, 2009.- 304 

https://pidru4niki.com/1584072036123/psihologiya/psihologiya_seksualnosti 

3. Смольская Л.Н. Психология сексуальности. Модуль 1.Сексуальность в спектре научных 

исследований., Модуль 2.Сексуальность в норме и патологии. Рабочий ученик.  М.: РосНОУ, 

2006. – 75 с.+ 69 с.  

4. Мартель В. Сексуальность, любовь и Гештальт. – СПб.: Речь, 2006. -192 с. – Скачати: 

https://www.klex.ru/3e1 

5. Щербатых. Ю. Психология любви и секса. Популярная энциклопедия. –М.: ЭКСМО-Пресс, 

2002. – 608 с. – Скачати: https://www.klex.ru/8dl                                                                             

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:                                         
Магістранти аналізують наукову та популярну інформацію, систематизують її; оцінюють інформацію 

з точки зору перспективи професійного застосування та представляють інформацію для групового 

обговорення; шукають та пропонують власні методики дослідження; проводять теоретичне та 

емпіричне дослідження, обробляють та систематизують його результати; розробляють інструктажі 

для дослідників та практиків; здійснюють віртуальні наукові дискусії; оцінюють власну роботу в ролі 

«експерта». 

Методи: Сократівський діалог, круглий стіл; брейн-стормінг, сторітелінг, самостійна проєктна 

робота;  показ і обговорення презентацій, «відео клуб». 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Поточний контроль (60 балів): оцінювання усних 

виступів, письмових та презентаційних робіт, наукових доповідей. Підсумковий модульний 

контроль: 40 балів .  

16. Мова викладання: українська. 

В.о. завідувача кафедри медико-психологічних дисциплін  

Подоляка П.С., доцент, кандидат медичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF THE ACADEMIC COURSE 

PHYSIOLOGY OF HEALTHY SEXUALITY 

1. Code 08-03-05S  
2. Title: Psychology of healthy sexuality 

3. Type:  discipline for choice 
4. Higher educational level: Magister’s Degree 

5. Credits: 3 

6. Lecturer name, academic degree and position. Smolska Liudmyla, PhD in Psychology, Docent. 

Results of studies: Scientific competence in  the notions and theoretical base of interdisciplinary area 

"psychology of sexuality"; systematic understanding of physiological, psychological and spiritual factors of 

healthy sexuality in their interconnections; awareness of the value of healthy sexuality in the context of 

personal and social well-being; acquiring life competencies in healthy body and relationships creating during 

a lifespan. 

7. Forms of organization of classes: interactive lectures, seminars, online communication in Google Meet, 

presentations with discussion, final tests. 

8. Interdisciplinary connections: Anatomy, Physiology, Psychology, Pedagogy, Physical culture. 

9. Course contents: (list of topics): Analysis of the psychology of sexuality as an integral science. 

Study of the components of healthy sexuality. Study of person’s sexual development till one’s full 

maturity. The problem of modeling the sexual well-being of adults. Love, marriage and its 

alternatives. Psychological and physical safety for a person’s sexual health as well as for one’s whole 

well-being. Modern approaches to promoting healthy sexuality and the appropriate means. 

10. Recommended editions:  
1. Amen D.D. Brain and Love. Secrets of Practical Neuroscience/Amen D.D.; Verevka. - 

M.:Exmo, 2011. 304 p. – Download: https://www.klex.ru/et0  

2. Didenko S.V., Kozlova O.S. Psychology of Sexuality: study book.- K.:Academvydav, 2009. - 

304 p. https://pidru4niki.com/1584072036123/psihologiya/psihologiya_seksualnosti  

3. Martel V. Sexuality, Love and Gestalt. - St. Petersburg: Rech, 2006. -192 p. - Download: 

https://www.klex.ru/3e1 

4. Smolskaya L.N. Psychology of Sexuality. Module 1.Sexuality in the spectrum of scientific 

research., Module 2.Sexuality in normality and pathology. Study book. - M.: RosNow, 2006. - 

75 p.+ 69 p.   

5. Scherbaty. The psychology of love and sex. Popular encyclopedia. -M.:EXMO-Press, 2002. 

608 s., all. (Series "Psychology of Communication") – Download:  https://www.klex.ru/8dl     

11. Planned types of educational activities and teaching methods: Magisters analyze scientific and popular 

information, systematize it;  evaluate information from the perspective of professional application; present 

information for group discussion; search and offer their own research methods; conduct theoretical and 

empirical research, process and systematize its results;  work out instructions for researchers and 

practitioners;  carry out virtual scientific discussions;  evaluate their own work as an "expert". 
Methods: Socratic dialogue, round table; brain-storming, storytelling, independent project work;  show and 

discussion of presentations, "video club". 

12. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (60 points): evaluation of oral speeches, written papers, topic presentations, scientific 

reports. 

Final control (40 points) for Module Tests. 

13. Teaching language: Ukrainian. 

Acting Head of the Department of Medical and Psychological Disciplines                              

Podoliaka P. S. - Associate Professor, Candidate of Medical Sciences Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


