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Тема 4. Психосексуальний розвиток людини 

Наростаюча акселерація створює умови для більш ранньої, ніж у 

попередні роки, появи у дитини цього нового самовідчуття. Першим серед 

питань, які цікавлять молодь, стоять питання про психологічні особливості 

дівчат і юнаків, нормативну статеву поведінку, наслідки ранніх статевих 

стосунків та засоби контрацепції. 

Великі можливості для статевого виховання школярів закладені в 

навчальних програмах з різних предметів. Уже в молодших класах на уроках 

рідної мови, читання, природознавства діти знайомляться з такими 

важливими питаннями, як сім'я, права і обов'язки її членів, взаємодопомога, 

сімейні традиції; материнство і батьківство; статеві відмінності в природі та 

суспільстві; розподіл обов'язків під час виконання певної роботи; чоловічі й 

жіночі професії. У середніх і старших класах вивчення навчальних предметів 

дає широкі можливості для поглиблення й розширення знань учнів у цьому 

напрямі. На уроках літератури розкривається моральна краса рідного народу, 

його уявлення про щастя, під яким розуміють не лише кохання та сімейне 

благополуччя, а й правильний вибір місця в житті, прагнення до кращого 

майбутнього, поєднання особистого й суспільного. На історії учні 

знайомляться з розвитком шлюбно-сімейних відносин, історією моногамного 



шлюбу, з сім'єю як соціальним явищем. На правознавстві – зі змістом 

основних положень законодавства про сім'ю, шлюб, державний захист сім'ї 

та дитинства. 

Особлива роль у статевому вихованні належить урокам біології, на 

яких учні отримують уявлення про розмноження і розвиток живих 

організмів; статеве і нестатеве розмноження; органи розмноження (будова 

чоловічих і жіночих статевих органів); дітородну функцію людини; вплив 

нікотину, алкоголю і наркотиків на спадковість; спадкові захворювання; 

ембріональний розвиток, гігієну вагітності; вікову періодизацію розвитку 

дитини; статеве дозрівання і відхилення у статевому розвитку; ранні статеві 

контакти та їх шкідливі наслідки; статеву гігієну та ін. 

У морально-естетичній підготовці до сімейного життя використовують 

уроки музики і співів. Уроки фізкультури сприяють формуванню фізичних 

якостей особистості і необхідних у сімейному житті моральних якостей: 

чесних, щирих стосунків між особами різної статі. Заняття фізкультурою 

послаблюють передчасний статевий потяг, переключають гормональну 

активність статевого дозрівання на іншу діяльність, що поліпшує фізичний і 

розумовий розвиток школярів. 

Важливою у статевому вихованні учнів є позакласна виховна робота. 

Виховні заходи покликані ознайомити їх із міжстатевими стосунками і  

шлюбно-сімейними відносинами (бесіди, лекції, диспути, конференції, 

вечори запитань та відповідей та ін.), формувати правильну поведінку в 

міжстатевому спілкуванні, виконання властивої статевої ролі в суспільстві 

(спільну трудову діяльність учнів різної статі, виконання громадських 

доручень, організація туристичних походів, шкільних свят, спільне дозвілля 

тощо).  

Особливе місце у статевому вихованні належить родині, де дитина 

щодня знайомиться з великою кількістю взірців і форм поведінки батьків у 

різних ситуаціях. Найважливішими завданнями сім'ї у статевому вихованні є: 



виховання жіночності та мужності, статева просвіта і сексуальне виховання, 

формування досвіду нестатевої любові, підготовка до виконання численних 

подружніх ролей у майбутній власній родині. 

У період статевого дозрівання підліткам, на думку А. Макаренка, 

особливо потрібен душевний контакт з батьками. Неприпустиме 

«шпигування» за дітьми, підозріле ставлення до дружби дітей різної статі. Це 

робить їх потайними, замкненими, позбавляє дорослих можливості 

благотворно впливати на їх психіку і поведінку. 

Особливості статевого виховання підлітків різної статі 

Статеве дозрівання впливає на психіку підлітка: починають 

формуватися чоловіча і жіноча психологія, з'являються думки, викликані 

статевим потягом, інтерес до протилежної статі, книг, кінофільмів, розмов 

дорослих на інтимні теми. Статевий потяг і енергія знаходять вихід не 

обов'язково в статевому об'єкті. Це можуть бути різні види діяльності 

(туризм, спорт, музика та ін.), які важливі для виховання особистості. Раннє 

збудження дитячої сексуальності психологічно шкідливе, оскільки затримує 

подальший психосексуальний розвиток. 

В юнацькому віці особистість загалом досягає фізичної зрілості, 

остаточно формується статева система. У юнаків цей період бурхливіший, 

ніж у дівчат, і характеризується підвищеною статевою збудливістю, різким 

зростанням еротичних інтересів і фантазій, потягом до осіб протилежної статі 

й підвищеною закоханістю. Завершується первинна соціалізація, 

громадське становлення особистості, її соціальне самовизначення, 

активне входження в суспільне життя, формування духовних цінностей. 

А. Макаренко вважав за доцільне проведення серйозних бесід (окремо з 

юнаками і дівчатами) з питань статевої гігієни, а в старшому віці – з проблем 

небезпеки венеричних захворювань. Такі бесіди повинні зачіпати «статеву 

мораль». Привід– цинічні розмови, підвищений інтерес до чужих сімейних 

справ, підозріле і не цілком пристойне ставлення до закоханих пар, 



легковажна дружба з дівчатами, неповага до жінки та ін. 

Виняткове значення у статевому вихованні має формування у юнаків 

і дівчат сором'язливості, почуття відповідальності за свої дії. Вони мають 

усвідомити, що статеві зв'язки без справжнього почуття є вульгаризацією 

статевих бажань, яка позбавляє людину високого і прекрасного почуття. 

Легковажне статеве життя може стати причиною трагедій майбутньої сім'ї. 

Види підготовки молоді до сімейного життя 

Паралельно повинна відбуватися загальносоціальна, моральна, 

психологічна, правова та господарсько-економічна підготовка молоді до 

сімейного життя. Кожен з цих видів підготовки передбачає ознайомлення 

учнів з певними питаннями життя й діяльності сім'ї. 

Загальносоціальна підготовка. Виховання правильного розуміння 

дорослості, почуття відповідальності за свої вчинки; ознайомлення з 

особливостями сучасної сім'ї, її значенням у житті людини та суспільства; 

формування у молоді здатності планувати і реалізовувати свій життєвий 

шлях, самостійно приймати рішення з життєво важливих питань; виховання 

бережливого ставлення до свого здоров'я і піклування про здоров'я інших, 

уміння вести тверезий спосіб життя; вирішувати проблеми виховання дітей в 

сім'ї. 

Моральна підготовка. Виховання готовності будувати сім'ю і рис 

сім'янина (доброти, чуйності, ніжності, турботливості, доброзичливості, 

терплячості, принциповості, вміння слухати й розуміти іншу людину, 

вірності й обов'язковості). Виховання почуттів честі та гідності у 

міжстатевих стосунках, критичного ставлення до неправильних установок 

стосовно протилежної статі – негативізму, споживацтва, байдужості тощо. 

Ознайомлення з системою вимог, яким повинна відповідати кожна стать, з 

правилами подружнього життя, культурою та етикою поведінки в сім'ї; 

організація досвіду нестатевої любові. 

Психологічна підготовка. Спрямованість на іншу людину, розуміння її 



зовнішніх виявів і внутрішніх станів; розвиток уміння помічати 

переживання іншої людини, психологічно підтримувати її, формування таких 

рис, як симпатія, емоційна гнучкість, емоційна стабільність, розуміння 

потреб партнера, поблажливість, адаптивність, здатність поступатися; 

розвиток психологічної привабливості особистості, здатність до контакту з 

іншими людьми, вміння спілкуватись і співпрацювати. Ознайомлення учнів з 

психологічними основами дружби і кохання, морально-психологічного 

клімату в сім'ї, етапами досягнення подружньої сумісності, умовами 

гармонізації сімейних стосунків. Навчання розуміння психологічних 

відмінностей чоловіка і жінки, вміння враховувати їх у міжстатевому 

спілкуванні, готовності долати конфліктні ситуації у цих стосунках. 

Ознайомлення з прийомами саморегуляції, зняття стресів, самоконтролю та 

самокорекції поведінки. 

До статевозрілого віку молоді люди зобов'язані знати інформацію про 

захворювання, що передаються статевим шляхом, включаючи СНІД, і 

отримати поради щодо того, як їх уникнути. 

Щодо питань планування сім'ї необхідно дати не тільки знання з 

приводу застосування протизаплідних засобів, але й розвинути в молоді 

почуття відповідальності. Молоді люди повинні усвідомити, що кожна 

небажана вагітність має наслідки – або прийдеться покінчити з мріями про 

подальшу освіту (не кажучи вже про кіно, концерти та інші розваги). На 

жаль, частіше буває, переривають вагітність, а це пряма загроза здоров'ю  

молодої жінки. Проте не слід удаватися в крайнощі, що зараз дуже 

поширено. Мається на увазі розвиток комплексів «страху перед дитиною». 

Молоді потрібно давати конкретні рекомендації. Це означає, що замість 

того, щоб вчити: «Просто скажи – ні», треба показати «Як сказати – ні»., Як 

зробити вірний вибір професії, манери одягатися, музики, фільмів, дозвілля, 

правильно спілкуватися, ЯК прийняти рішення щодо вживання алкоголю чи 

розвитку стосунків з протилежною статтю. Їм необхідні конкретні 



рекомендації про те, як переборювати і уникати тиску щодо статевих 

стосунків. 

У школах необхідно застосовувати програму статевого виховання 

підлітків, в основу якої покладене виховання високої моралі та цінностей. 

Вона повинна містити такі концептуальні складові: 1. Підлітки повинні 

знати, що це не тільки нормально, а й найбільш правильно сказати "ні" 

сексуальним стосункам до шлюбу. 2. Підлітки повинні усвідомити, чому 

саме необхідно сказати "ні". 3. Підлітки повинні знати, як сказати "ні". 

Суттєвим недоліком багатьох програм статевого виховання є їхня 

нездатність використовувати деякі ключові особливості підліткової 

психології. Насамперед до таких можна віднести ідеалізм. Ефективна 

програма статевого виховання повинна враховувати, що підлітки, 

спостерігаючи помилки та невдачі у статевих стосунках своїх друзів, 

однолітків, батьків, прагнуть знайти кращі шляхи вирішення цих проблем. 

Багато з них розуміють необхідність утримання від статевих стосунків до 

шлюбу. Однак при цьому вони прагнуть почути від дорослих, що сексуальна 

помірність - найкраща можливість і що це реально - сказати "ні" сексуальним 

стосункам до шлюбу. Ці діти заслуговують на моральну підтримку та 

допомогу, адже це не так просто – зберігати цінності в умовах надзвичайно 

сильного впливу як фізіологічних факторів, так і оточення, яке підштовхує їх 

до сексуальної близькості. Необхідна програма статевого виховання, яка 

змогла б пробудити в дітей все найкраще і дати їм більш високі моральні 

зразки. 

Стадії сексуального розвитку за З.Фрейдом 

Значний вплив на розгляд проблем міжстатевої поведінки мали вихідні 

положення психоаналітичної теорії З. Фрейда. На його думку, статевий 

інстинкт є одним із обумовлюючих чинників розвитку та 

життєдіяльності особистості. Статевий інстинкт, згідно Фрейду, є 

настільки потужним фактором, що, будучи некерованим, паралізує процеси 



гальмування кори великих півкуль головного мозку й усуває вироблені 

культурою вміння людини контролювати свої почуття – особистість 

неминуче вступає в непримириме протиріччя з суспільством. Звідси – все 

соціальне життя людей зводиться до сексуальних конфліктних ситуацій. 

З. Фрейд запропонував класифікацію стадій сексуального розвитку 

дитини, яка дозволяє зрозуміти її становлення як сексуальної істоти. Хоча 

теорію З. Фрейда часто піддають критиці через її “пансексуалізм”, окремі її 

положення впливали і продовжують впливати на позиції вчених, особливо у 

галузі статевого розвитку і виховання. Дане Фрейдом пояснення стадій  

психосексуального розвитку ґрунтується на передумові про те, що 

сексуальність дається від народження і розвивається далі аж до досягнення 

зрілості, охоплюючи низку певних ерогенних зон. На думку Фрейда розвиток 

індивіда проходить через чотири стадії: оральну, анальну, фалічну та 

генітальну. Латентний період не є стадією психосексуального розвитку. 

Фрейд припускав, що в процесі психосексуального розвитку невирішені 

конфлікти призводять до фіксації і утворенню певних типів характеру. 

Особливості сексуальної поведінки підлітків 

В.Є. Каган, підкреслює, що для адекватного розуміння сексуальної 

поведінки підлітків необхідно враховувати деякі обставини. По-перше, 

інтенсивність статевого потягу в цьому віці дуже велика. Це період 

підлітково-юнацької гіперсексуальності. По-друге, сексуальна активність 

носить характер, насамперед, експериментування з новою функцією, яка 

різко втручається в його переживання та міжособові стосунки. По-третє, 

переживання сексуального потягу у цьому віці тільки виливається у формі 

зрілої еротики, яка на початку дуже насичена і напружена. Необмежені 

можливості еротичних уявлень і фантазій при обмежених можливостях їх 

реалізації можуть створити потужне емоційне поле, яке іноді штовхає до 

екстремальних форм сексуальної поведінки. По-четверте, вибух 

пубертатної сексуальності проходить при вкрай непідготовленій 



свідомості (через відсутність відповідного статевого виховання на більш 

ранніх етапах розвитку). Вперше отримані у цьому віці знання про реальні 

стосунки спричиняють ефект “розірваної бомби” і викликають різні 

форми емоційного реагування (неприйняття, обурення, огида, потрясіння). 

По-п’яте, сексуальність у цьому віці ще ізольована від інших складових 

кохання: сексуальна свідомість тільки формується. 

Класифікація стандартів сексуальної поведінки сучасних підлітків 

Аналізуючи підліткову сексуальність І.С. Кон виділяє наступні її 

компоненти: поведінковий (мастурбація, сексуальні ігри, петтинг, статеве 

життя); емоційний (еротичні фантазії та переживання); когнітивно-оціночний 

(уявлення про природу сексуальності та ставлення до неї та інших її проявів). 

Отже, задоволення статевого потягу має різні форми і не зводиться лише до 

статевого життя. В контексті значимості статевого життя для сучасних 

підлітків слід зауважити, що існують відмінності у їх статевій поведінці та 

установках. Ф. Райс зробив спробу класифікувати стандарти сексуальної 

поведінки сучасних підлітків і виділив наступні: 

- утримання; 

- подвійний стандарт; 

- секс з ніжністю, взаємними обов’язками і відповідальністю; 

- секс з ніжністю і взаємними обов’язками, але без 

відповідальності; 

- секс з ніжністю але без взаємних обов’язків; 

- секс без ніжності;  

- секс з прихованими мотивами. 

Кожна з цих стратегій міжстатевої поведінки обумовлена цілою низкою 

психологічних чинників. З огляду на те, що сексуальна поведінка людини 

завжди особистісно опосередкована, І. С. Кон вказує на множинність 

соціальної мотивації сексуальної активності. “Одна і та ж сексуальна 

близькість може бути засобом розрядки фізіологічного збудження, 



дітонародження, досягнення чуттєвої насолоди, самоствердження, 

комунікації, маніпуляції іншими людьми, а також компенсаторною та 

ритуальною дією. Багатовимірність мотиваційних схем поведінки засвідчує 

складність такого психічного утворення як людська сексуальність. За Ф. 

Райсом, досить часто рушійною силою підліткової сексуальності є емоційні 

потреби, які не мають до сексу ніякого відношення. Ці емоційні потреби 

включають в себе бажання відчути чиюсь ніжність, позбутись самотності, 

отримати визнання, підтвердити свою мужність чи жіночність, підвищити 

самооцінку, виразити гнів або позбавитись нудьги. Отже, статеві 

контакти стають засобом вираження і задоволення несексуальних 

потреб. Це зумовлюватиме виникнення нових проблем в разі спроб підлітка 

задовольнити інші потреби через сексуальні відносини. Якщо не вдається 

отримати емоційне задоволення, то можливим наслідком може стати 

поглиблення депресії, зниження самооцінки, зменшення ступеню близькості,  

підвищена чутливість та понижена задоволеність сексуальними стосунками.  

 

 

 

 

 

Семінар 2. 

Тема 4. Психосексуальний розвиток людини  

План  

1.Відповісти на питання, хто займає особливе місце у статевому вихованні та 

чому 

2. Розповісти про стадії сексуального розвитку за З.Фрейдом  

3. Що є недоліком багатьох програм статевого виховання та чому? 

 

 



Лекція 5. Аспекти сексуальної норми 

Поняття норми в сексології слід розглядати в кількох аспектах. В соціально-

етичному аспекті норма постійно змінюється залежно від комплексу 

моральних, культурних, релігійних традицій суспільства. Наприклад, у ХIХ 

ст. православна церква визнавала нормальним виключно статеві зносини в 

позі лицем до лиця, жінка знизу, чоловік зверху. Тобто традиція не є 

достатньою підставою визнавати щось нормальним чи ненормальним. В 

іншому аспекті норма — це величина, яка статистично найчастіше 

зустрічається (середня величина). При цьому чим ближче до середньої 

величини розташовані досліджувані показники, тим вищий ступінь 

нормальності. Таке поняття норми абсолютно суперечить сексологічній 

концепції індивідуальних відмінностей. Умедико-психологічному аспекті 

норма — це стан, необхідний для гарного фізичного і психічного 

самопочуття або соціального комфорту незалежно від поширеності в 

популяції і близькості до суспільних ідеалів у цій сфері. А форми поведінки, 

які впливають дисгармонійно на людину, погіршують здоров’я і самопочуття 

її чи її партнера, порушують соціальне функціонування, є ненормальними. 

Сексуальнунорму в клінічному розумінніможна розділитиза діями і формами 

поведінки на оптимальну, прийнятну, терпиму. Оптимальними називаються 

дії, найбажаніші з індивідуальної і суспільної точки зору, які можуть бути 

моделлю для виховання. До прийнятної норми належать форми поведінки не 

оптимальні, але такі, що не обмежують індивідуального розвитку і 

налагодження міжособистісних контактів. Терпима норма неоднозначна і 

визначається як норма чи патологія залежно від особистісного, 

партнерського або ситуаційного контексту. При цій формі поведінки 

відповідний (не зовсім вдалий) вибір все ж може забезпечити гармонійне 

статеве життя партнерської пари.  Розглянуті форми є клінічною нормою і 

відповідно не потребують терапевтичного втручання. Оскільки сексуальна 

функція — це парна функція, то велике значення має саме поняття 

партнерської норми, тобто слід визначити критерії, які відрізняють норму від 

патології в кожній конкретній партнерській парі.  

Модифіковані критерії Сексологічного інституту в Гамбурзі запропонував К. 

Імелінський (1986): 

 1) відмінність статі;  

2) зрілість;  

3) взаємна згода; 

 4) прагнення досягнути взаємної насолоди; 

 5) відсутність шкоди для здоров’я;  



6) відсутність шкоди для оточення.  

Характер сексуальних дій і форм поведінки не має значення для визначення 

партнерської норми чи патології. Наведені критерії цілком виправдані й 

аргументи на їх користь очевидні, однак вони досить розмиті і не завжди 

однозначні. Наприклад, критерію відмінності статі не дотримуються у 

випадках гомосексуальних пар, які останнім часом визнаються варіантом 

ізольованої партнерської норми при дотриманні інших критеріїв. Критерій 

зрілості не визначає, яку саме — біологічну, психічну чи соціальну зрілість 

мають на увазі, він не спрацьовує при кваліфікації сексуальних контактів між 

підлітками, які далеко не завжди є патологією. Критерій взаємної згоди не 

вказує, чи є безумовною нормою сексуальні дії між партнерами, один з яких 

має сексуальні мотивації, а інший — несексуальні (страх втратити партнера). 

Крім того, спротив, що провокує насильство, характерний для мазохістів з 

метою посилити насолоду. Прагнення до взаємної насолоди також критерій 

неоднозначний. Наприклад, один із партнерів може не отримувати насолоди, 

проте прагне дати насолоду іншому партнеру. Часто під час зносин один із 

партнерів отримує насолоду, лише уявляючи себе з іншим сексуальним 

партнером. У цьому випадку реальний партнер виконує суто механічну 

функцію. Чи відповідає це наведеному критерію? І чи дотримується цей 

критерій, якщо після сексуальної насолоди один із партнерів відчуває 

провину і віддаляється від партнера або проявляє агресію? Критерій 

незавдання шкоди здоров’ю важко трактувати при можливій шкідливості 

впливу статевих дій, наприклад, на серцево-судинну систему, особливо у 

літньому віці. Та й порушення суспільних норм не завжди свідчить про 

патологію, за винятком випадків, які у багато разів і надзвичайно 

перевищують суспільну терпимість. Але навіть соціальна патологія в цьому 

випадку не означає клінічної патології, бо  соціальна непристосованість сама 

по собі не є медичною проблемою. Вона стає такою, коли індивід страждає і 

не приймає цю непристосованість, що призводить до внутрішньої і 

партнерської дисгармонії. 

 Поряд з партнерською нормою існує індивідуальна норма, яка розглядає 

питання норми в біологічному аспекті і має свої критерії:  

1) форми сексуальної поведінки дорослої людини з ненавмисних причин не 

виключають і сильно не обмежують можливість здійснення статевого акту, 

який може спричинити запліднення; 

 2) відсутність стійкої тенденції уникати статевих зносин. 

 Інші чотири критерії збігаються з 3–6 критеріями партнерської норми. 

Наприклад, вагінізм, відсутність ерекції чи передчасна еякуляція порушують 

критерій індивідуальної норми (оскільки ускладнюють можливість 



запліднення), але не порушують критеріїв партнерської норми, якщо 

партнери приймають ці “особливості”. Водночас індивідуально нормальні 

індивіди в партнерській парі між собою можуть не дотримуватися критеріїв 

партнерської норми і функціонувати неправильно. Партнерська та 

індивідуальна норми належать до сексуальних форм поведінки, а не до 

морфологічних особливостей організму, тому безпліддя, спричинене 

органічними причинами, не порушує критеріїв норми. Використання 

контрацептивів, негенітальні сексуальні контакти можуть бути довільно 

припинені, тому також не порушують критеріїв сексуальних норм. Як 

правило, людська уява про сексуальну норму ґрунтується на особистому 

досвіді, на спілкуванні з друзями, на літературних джерелах. Однак не 

завжди отримана інформація відповідає дійсності і науково обґрунтованим 

критеріям. З огляду на сказане варто навести не лише критерії клінічної 

норми, а й соціальної, психологічної і фізіологічної сексуальної норми.  

Критерії оцінки соціальної норми:  

1. Наявність сексуальної поведінки, контакту між зрілими особистостями, що 

сприяє правильному прояву особистості й індивідуальності.  

2. Відповідність індивідуальної сексуальної поведінки визнаним суспільним 

нормам і формам сексуальної поведінки. 

 3. Відповідність сексуальної поведінки особистій і суспільній моралі. 

 4. Правильна обізнаність з питаннями психогігієни статевого життя.  

 5. Відсутність ознак соціальної дезадаптації і соціальної дезінтеграції сім’ї 

як своєї, так і батьківської.  

Критерії оцінки оптимальної психологічної норми:  

1. Наявність взаємного бажання сексуального контакту і відповідність 

сексуальної установки, мотивації і поведінки. У межах цього критерію 

викликає інтерес тип сексуальної мотивації. Основні типи визначені Г. 

С. Васильченком і на сьогодні доповнені кількома додатковими 

варіантами: · гомеостабілізуючий — мотивом є прагнення до 

створення спокою і комфорту так, щоб сексуальна напруга не 

відвертала уваги від виконання інших, важливіших завдань. Тобто 

людина вступає в статеві зносини з метою отримати сексуальну 

розрядку, позбутися сексуальної напруги, яка заважає зосередитись на 

якійсь іншій діяльності 

2. ; · шаблонно-регламентований — тип, при якому мотивацією є 

сформований стандартний стиль поведінки. Людина встановлює для 

себе певну регулярність і стандарт сексуальних відносин і шаблонно 

виконує свій “подружній обов’язок”; · генітальний тип, при якому 



достатнім мотивом для статевих зносин є наявність ерекції. Поняття 

потягу, збудження і ерекції зливаються в єдине. Цей тип мотивації 

характерний для інтелектуально знижених осіб; · ігровий тип — 

найгармонійніший, поєднує романтичні та сексуальні елементи. В 

сексуальні контакти вносяться елементи гри, видумки, фантазії. 

Останнім часом додано ще кілька типів сексуальної мотивації, які 

стосуються переважно девіантних форм поведінки: · агресивно-

егоїстичний; · пасивно-слухняний; · агресивно-садистичний; · 

альтруїстичний (гармонійний). В нормі допускається наявність 

садистичних і мазохістських тенденцій, але саме тенденцій — і не 

більше.  

3. Високий рівень психологічної адаптації подружжя. Важливість цього 

критерію зумовлена тим, що часто причиною дисгармоній є наявність 

рис характеру, які не мають нічого спільного із сексуальною 

функцією, але викликають в іншого партнера негативне ставлення. 

Для збереження гармонійності в сім’ї важлива наявність контрастних 

(взаємодоповнюючих) спадкових рис подружжя. Величезне значення 

мають також адаптивно-комунікативні властивості особи.  

Критерії оцінки фізіологічної (біологічної) норми сексуальності: 

 1. Завершеність психосексуального розвитку і відсутність ознак, які б 

свідчили про його порушення.  

2. Завершеність соматостатевого розвитку і відсутність ознак, які свідчать 

про його порушення. 3. Відсутність захворювань, які можуть ослабити 

сексуальну функцію. Ослаблення сексуальної функціїможе бути 

вторинним, коли воно спричинене наявністю соматичного захворювання і 

первинним, коли сама сексуальна патологія є нозологічною формою.  

4. Наявність при генітальному контакті обопільного оргазму.  

5. Правильні сексуальні дії і поведінка, які не призводять до порушення 

сексуального здоров’я. 

 

Лекція 6. Вiдноснiсть сексуальної норми, динамiка вiковuх змін 

 Метою є –  показати роль та значення сексуальних стосунків у 

подружньому благополуччі, виявити основні причини сексуальних 

дисфункцій з метою їх запобігання. У давньоіндійському трактаті про 

любов “Гілка персика” зазначалось, що кожна людина може любити на 

трьох рівнях – душі, розуму і тіла. Вже тоді було зазначено, що 

взаємостосунки між чоловіком і жінкою неоднорідні, в них присутні різні 

рівні. Як основна теоретична концепція даного підходу є ідея І. М. 



Калінаускаса про можливе позначення в людині як цілому деяких її 

частин, таких як тіло, свідомість і емоційна сфера. Опора на ці складові 

дає можливість визначити такі психологічні поняття, як індивідуальність, 

особистість і сутність.  

Базовим інструментом індивідуальності є тіло, свідомості – особистість, а 

емоційної сфери – сутність людини . Таким чином, можливі будь-які 

комбінації людських стосунків залежно від того, на чому вони базуються 

.З позиції запропонованої теоретичної моделі ні в якій іншій структурі, 

крім шлюбно-сімейної, не можна виділити всі три рівні. З цієї точки зору 

саме шлюбно-сімейні стосунки є найбільш складними. На соціальному 

рівні партнери розташовані один щодо одного у соціальних ролях. Під 

соціальною роллю розуміється функція, нормативно схвалений зразок 

поведінки, очікуваний від кожного, хто займає дану позицію. Вони 

виконуються незалежно від особистісних рис і інтересів людини. Основа 

їх побудови – контракт, взаємна домовленість. 

в Емоційний рівень має абсолютно іншу природу, відмінну від 

соціального. В його основі лежать почуття між подружжям, зокрема – 

любов, кохання. Якщо розглядати любов як один із цінних проявів 

людини не тільки до людей, але і до навколишнього світу, то спроба її 

зорієнтувати виключно на одну людину може збіднити навіть шлюбні 

стосунки. Домовленість про міцність і незмінність емоцій неможлива. 

Тому даний рівень можна позначити як принципово не конвенційний. 

Будь-які гарантії і зобов’язання з приводу почуттів, типу “Я завжди буду 

тебе любити”, нереальні і навіть шкідливі. Переніс соціального на 

емоційний рівень, що виражається спробою встановити конвенцію на 

емоції заради збереження союзу, приводить до напруги і загальної 

невротизації стосунків. Спотвореною метаморфозою зміщення 

соціального і емоційного пластів є концепція так званої “соціальної 

любові”. Вона будується на тому, що любов завжди дається за щось. Тут 

любов розглядається як дорогоцінність, якою можна нагородити, або за 

неї слід боротися і заслужити, яку можна втратити і т.д. Справжня любов 

безумовна за своєю природою і є прийняттям людини (В.Франкл) як 

унікальної, незалежно від її якостей. Сексуальні стосунки можуть 

розглядатися самостійним рівнем, який не змішується з іншими. Тут, на 

відміну від соціального “треба” і “повинен”, домінує “хочу”. Сьогодні 

поняття “секс”, незважаючи на певну очевидність, є досить складним і 

заплутаним. З одного боку, його трактування надто широке, тобто все, що 

приносить задоволення; з іншого – вузьке, на рівні контакту геніталій. 

Наприклад, поцілунок – це секс чи ні?  



Дана плутанина виникає при змішуванні соціального і емоційного рівнів. 

Нерідко для задоволення емоційних по треб в ніжності і душевному теплі 

люди вступають “за одне” і в сексуальні стосунки, і це може призвести до 

розчарування. Якщо говорити про зрілість шлюбно-сімейних стосунків, 

то вона полягає в тому, наскільки подружжя може розрізняти окремі рівні 

своїх взаємостосунків і суміщати (а не змішувати) їх один з одним. 

Недиференціювання і ототожнення цих рівнів один з одним є спробою 

послабити напругу і може розглядатися як ознака соціальної незрілості і 

психологічної інфантильності. Як відомо, подружні стосунки є більш 

стабільними в тих випадках, коли подружжя здатне задовольнити потреби 

і очікування один одного. Оскільки задоволення сексуальноеротичних 

потреб подружжя є однією з основних функцій сім’ї, то її порушення, як і 

порушення будь-якої іншої функції, призводить до дисфункціонування 

сім’ї, в результаті чого потреби в особистісному і духовному рості 

подружжя не здатні задовольнитися. Такий шлюб є, швидше, спробою 

компенсувати власну пустоту, ніж способом збагатити життя. На це ж 

вказувала і А. Обозова. Наше виховання з самого дитинства змушує 

більшість людей розглядати сексуальне спілкування, поряд з іншими 

природними потягами, як явище непристойне, майже аморальне. Довгий 

час у нас статевий потяг називали низьким, ганьбливим для людини. 

Чому? Тому що ми тоді подібні до тварин? Але і голод, і спрага, 

наприклад, у нас теж, як у тварин. Але задоволення цих потреб визнано 

абсолютно людським, їх можна задовольняти навіть в присутності інших 

людей. Отже, варто сказати, що все залежить не від самих почуттів, а від 

того, коли, яким чином, в якій обстановці ми їх проявляємо, чи є ми їх 

рабами, чи їх господарями. Вступаючи в шлюб, люди, звичайно, 

вступають і в сексуальні стосунки. Але виховані з дитинства уявлення 

про статевий акт як про щось “нехороше”, підсвідомо впливають на 

подружні стосунки не найкращим чином. Сексуальне життя значною 

мірою визначає гармонійність подружнього та сімейного життя. 

Дисгармонія сімейного життя впливає на чуттєво-сексуальні взаємини у 

вигляді переживань, порушення функцій організму та поведінки і тому 

вони стають барометром і показником глибини, змісту та ступеня напруги 

міжлюдських конфліктів. 

За статистичними даними, однією з частих причин розірвання шлюбу є 

сексуальна незадоволеність, яка заявниками пояснюється статевою 

невідповідністю. Але якщо розглядати цю проблему з анатомо-

фізіологічних позицій, то у більшості випадків такої проблеми немає. 

Анатомічні показники жінки і чоловіка знаходяться у повній 

відповідності, і ті аномалії, які зустрічаються у клінічній практиці 

(надмірні чи малі розміри статевого органу та ін.), настільки нечасті, що 



можна не брати їх до уваги [2, 232]. Однак кількість всіляких сексуальних 

порушень у подружніх парах, навіть у відносно стабільних, з кожним 

роком зростає. Ще у дослідженнях У. Мастерса та В. Джонсон (1970) 

було зазначено, що до 50% всіх подружніх пар страждають від тих чи 

інших сексуальних проблем [5, 635]. Франк, вивчаючи статистичні дані, 

отримані при дослідженні сімей з високим рівнем освіти, відзначив, що 

до 40% чоловіків і до 63% жінок незадоволені статевим життям та мають 

сексуальні проблеми [2, 232]. Крім того, клініцисти відзначають, що 

сексуальні проблеми лежать в основі багатьох жалоб на здоров’я з боку 

певного числа чоловіків і особливо жінок. Правда, спеціалістисексологи, 

особливо зарубіжні, нерідко схильні абсолютизувати значимість 

сексуальних зв’язків. Однак, безсумнівно, що постійна сексуальна 

незадоволеність не тільки неприємна суб’єктивно, вона емоційно збіднює 

людське життя, позбавляє людину важливих позитивних емоцій, певний 

мінімум яких їй просто необхідний для забезпечення нормальної 

життєдіяльності організму. Гармонія у статевому житті та сімейне 

благополуччя не завжди збігаються. Зустрічаються дружні сім’ї, але 

статеве життя подружжя не зовсім задовольняє їх. І навпаки – сексуальне 

зближення доставляє партнерам відверто великі радощі, але сімейна 

комунікація відсутня. Замість того, щоб допомогти один одному, 

подружжя кожного дня з’ясовує стосунки. При цьому відомо, що близькі 

у психологічно-емоційному стані люди при найскладніших життєвих 

ситуаціях не втрачають добрих почуттів і зберігають гармонію сімейних 

взаємин. Завдяки лонгітюдним дослідженням взаємодії подружніх пар, 

які провів Дж. Готтман, була розроблена теорія  балансу, відповідно до 

якої стабільність взаємин або їх розрив можуть бути передбаченими на 

основі двох змінних: переваги позитивних реакцій (інтерес до партнера, 

увага тощо) або переваги негативних реакцій (критика, знецінювання 

партнера і т.д.), які виявляють партнери при розмові. Взаємини подружжя 

мають сприятливий прогноз, коли відношення позитивних і негативних 

реакцій дорівнює 5:1, а для нестабільного шлюбу – 1:1 . Сімейна гармонія 

має загальні типові риси і тому в різних країнах щасливі сім’ї схожі одна 

на одну. Однак сьогодні частими є дисгармонії в стосунках, в тому числі і 

сексуальних. Найбільш характерною ознакою дисгармоній є 

неузгодженість взаємин між подружжям по одному з основних чинників 

або при їх поєднанні. В даному випадку ми розглянемо сексуальні 

дисгармонії.  

За твердженням І.Ф. Юнди, сексуальні дисгармонії можуть мати такі 

причини: 

 1) сексуальна невідповідність;  



2) психологічна невідповідність;  

3) відсутність знання техніки статевої близькості;  

4) пасивна поведінка жінки під час сексуального спілкування;  

5) сексуальні розлади; 

 6) безпліддя;  

7) алкоголізм;  

8) недотримання правил особистої гігієни і спілкування у подружжі;  

9) позашлюбні статеві зв’язки і розлучення  

У клінічній практиці виділяються особистісні та власне сексуальні 

дисгармонії. При особистісній дисгармонії основа конфліктних взаємин 

лежить, головним чином, у структурі особистості одного або обох із 

подружжя, в їх домінуючих мотивах. При сексуальній дисгармонії 

основну роль відіграють сексуальні характеристики партнерів, 

починаючи з невідповідності у програмах індивідуальних “сексуальних 

сценаріїв”. У більшості випадків спостерігається поєднання обох видів 

дисгармоній. Як зазначає Г. С. Васильченко, динаміка дисгармоній 

характеризується двома закономірностями: 1) при будь-якому варіанті 

дисгармоній з часом пору шуються як міжособистісні стосунки, так і 

сексуальна взаємодія; 2) якщо дисгармонія починається з порушення 

міжособистісних стосунків, то розлад сексуальних взаємин і розрив 

шлюбного союзу виникає швидше, ніж при ізольованій сексуальній 

невідповідності [1]. Найбільш важливу роль у розвитку подвійних 

дисгармоній відіграють розходження в сексуальних запитах партнерів, які 

склалися внаслідок виховання та поведінкових стереотипів. Сексуальні 

дисгармонії можуть виникнути і в результаті розчарування у партнері , 

наприклад, в результаті зради або при прийнятті у шлюбі позиції 

авторитарності, утриманства тощо. В цих випадках включаються 

механізми психологічного захисту і знижується сексуально-еротична 

привабливість партнера, сексуальне спілкування стає прикрим 

обов’язком. Звідси випливає, що ключовим у збереженні гармонійних 

стосунків подружжя є особистісні якості партнерів, їх соціальна зрілість, 

вихованість, культура почуттів, одним словом, соціально-психологічна 

грамотність. В доказ даному висновку коротко розглянемо етіологію 

таких основних видів порушення сексуального життя, як фригідність (у 

жінки) та імпотенція (у чоловіка). Фригідність – це статева холодність 

(від лат. Frigiditas – холод), при якій відзначається зниження рівня 

сексуального потягу і відсутність задоволення сексуальним життям. За 

статистикою, майже 63% європейських жінок страждають на фригідність, 



у той час як у східних – такий розлад фіксується лише у 5 % випадків [2]. 

Без сумніву, різниця неймовірна. У чому ж причина? По-перше, 

формування лібідо і характер статевої функції жінки залежить не стільки 

від рівня естрогенів у крові, скільки від великої кількості зовнішніх і 

психологічних факторів, зокрема емоційних стосунків. За твердженнями 

З. Лева-Старовича, зовсім немає “холодних” жінок, а є жінки, які “не 

зігріті увагою і турботою чоловіка, його лагідністю та ніжністю”. Така 

поведінка чоловіка, особливо у шлюбі, часто обумовлюється не тільки 

його “егоїзмом і грубістю”, але й повним незнанням питань статевого 

життя і шлюбу. 

По-друге, за нашими припущеннями, це зумовлено фемінізацією 

європейської жінки. Відомо, що сексуальна поведінка виступає у двох 

проявах: 

 1) коли партнер виявляє сексуальну активність і  

2) коли інший партнер сприймає сексуальну поведінку, направлену на 

нього. Тобто, в стосунках завжди важливо як віддавати, так і приймати. 

 Сьогодні, як і завжди, соціальні і культурні стереотипи великою мірою 

визначають поведінку людини. В даному випадку, на Заході можна 

спостерігати так звану “боротьбу за владу” між чоловіком і жінкою, що 

заважає їм обом розкрити свої архетипічні структури і духовно зростати в 

парі. Іншим порушенням сексуального життя жінки є вагінізм – страх 

чогось або всього, що так чи інакше пов’язано зі статевим життям. Він 

розвивається на фоні афективних порушень, викликаних конфліктами в 

сім’ї, гострим страхом вагітності або аборту, страхом смерті від пологів 

тощо. Не останню роль може відіграти наростаюча антипатія до чоловіка, 

відраза до нього в результаті якихось неприйнятних для жінки фізичних 

або моральних його якостей. Страх болю як наслідок сексуальної 

невихованості і грубості чоловіка, який думає тільки про власні відчуття, 

призводить до постійної травматизації жінки. Таким чином, фригідність 

та вагінізм можуть бути засобами захисту від партнера, який для жінки 

непривабливий. Крім того, зазначені дисфункції лежать в основі багатьох 

психосоматичних розладів, наприклад, психосоматичного та вторинного 

безпліддя. Для чоловіків сексуальне життя та статева функція завжди 

мали особливе соціальне та психологічне значення. Це обумовлюється, 

ймовірно, тим, що чоловіки, як правило, зводять прояви своєї мужності 

до ознаки статі. В результаті цього при найменшому прояві зниження 

потенції їхня психіка стає вкрай вразливою. Страх перед можливою 

невдачею, в свою чергу, породжує наступні психосоматичні розлади, 

зокрема імпотенцію. І слід зазначити, що частіше має місце саме 

психічна, а не органічна імпотенція. Фахівці зазначають, що імпотенція 



органічного ґенезу займає приблизно 10% випадків, а решта 90% - 

зумовлені фізичною або розумовою втомою, частими хвилюваннями, 

тривогою, відразою до сексуального партнера, і головним чином, 

психотравмуючими ситуаціями в сім’ї. 

Серед найбільш поширених переживань чоловіків, які страждають на 

зазначений розлад, є втрата віри у вірність дружини, розкаяння після 

випадкових статевих зв’язків, а також переживання, викликані 

неповагою, грубістю та переслідуваннями дружини. До цього далі 

додаються страждання від усвідомлення свого безсилля, від необхідності 

приховувати “ганьбу” від оточення. Оптимістичні очікування і надії 

поступово витісняються тривогою, сумнівами і невпевненістю в собі. 

Одна тільки думка про можливість своєї недієздатності викликає почуття 

сорому, гіркоти і страху.  

Слід зазначити, що тип партнерських взаємин при зазначених 

дисфункціях, як правило, симбіотичний, тобто відносини демонструють 

стабільний ієрархічний порядок: один партнер домінує у поведінці, інший 

– пристосовується.  

Таким чином, серед основних причин сексуальних дисфункцій можна 

виділити психологічні причини, зокрема:  

1) відсутність належного виховання у сім’ї, наслідки невдалого шлюбу 

батьків, домінування в сім’ї матері або авторитаризм і деспотизм батька; 

 2) ідеологія та філософія у ставленні до сексу, репресивна сексуальна 

мораль у сім’ї; 

 3) психосексуальна травма (досвід грубого поводження партнера, 

зґвалтування тощо);  

4) дуже рання або пізня сексуальна ініціація; 

 5) стереотипи поведінки та сексуальні міфи (інформація про сексуальне 

життя може впливати на ті або інші види статевих стосунків, підвищених 

вимог до партнера тощо). Підсумовуючи, слід зазначити, що сексуальна 

гармонія – це основа інтимного подружнього благополуччя, але не саме 

благополуччя. Важливу роль при цьому відіграє вміле взаємне приязне 

спілкування, психологічна підготовленість у питаннях міжособистісних 

взаємин. 

 На думку С. Пейдж, секрети сексуального благополуччя подружніх пар 

можна звести до шести принципів, які були сформульовані вченим у 

процесі інтерв’ю  

. 1. Благополучні пари сприймають секс як складову частину їх кохання.  



2. Вони приймають сексуальні переживання такими, якими вони є. 

 3. Під час “занять любов’ю” вони знають і враховують відмінності між 

тим, що радує в сексі чоловіків, і тим, що радує жінок.  

4. Вони обговорюють своє сексуальне життя, зокрема, вони не бояться 

запитувати, що подобається партнеру.  

5. Під час сексуального спілкування вони зберігають баланс між тим, 

скільки дають, і тим, скільки отримують.  

6. Вони свідомо шукають способи стимулювати своє сексуальне життя. 

 

 

Семінар 2.  

Лекція 6. Вiдноснiсть сексуальної норми, динамiка вiковuх змін 

 План :  

1. Перечислити сексуальні дисгармонії за твердженням І.Ф. Юнди 

2. Назвати основні причини сексуальных дисфункций 

3. Навести приклад сексуальної дисгармонії  із власного життя 

 


