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АНОТАЦІЯ

Обґрунтування  та  дослідження  індивідуально-психологічних

особливостей  сексуальної  поведінки  в  юнацькому  віці;  у  розробці  та

впровадженні  програми  формування  особливостей  сексуальної  поведінки  в

юнацькому віці.

На сьогоднішній день не проводиться широкої просвітницької роботи серед

молоді, що могла б правильно скоординувати цей процес, допомогти прийняти

себе  й інших,  позбавитися упередженості  та  стереотипів,  навчити самостійно

вирішувати проблеми, які  стосуються сексуального розвитку і  сексу в цілому.

Таке  відношення  найчастіше  призводить  до  того,  що  психосексуальне

формування  особистості  відбувається  безконтрольно  або  в  умовах  впливу

несприятливих  факторів,  які  можуть  призводити  до  патологій,  викривлень

сексуальних уявлень, порушень сексуальної поведінки, формуванню стереотипів

та  комплексів,  що  в  свою  чергу,  руйнує  повноцінне  життя,  призводить  до

психологічних проблем. У майже всіх навчальних закладах відсутні спеціальні

програми  розвитку  та  просвіти,  які  змогли  б  допомагати  особистості,  що

розвивається у сучасному інформативному медійному світі, протистояти натиску

перенасиченого  сексуальним  підтекстом,  а  в  деяких  випадках  і  відвертим

пропагуванням сексу. Це в свою чергу, призводить до викривлень та патологій. В

особливій групі ризику знаходяться особи підліткового та юнацького віку. Криза

особистості,  невдалі  перші  стосунки,  незнання  певних  норм  та  правил

призводять до появи проблем в подальшому житті, а в особливо тяжких випадках

формують передумови для ускладнень у вигляді психічних хвороб, відхилень,

появу  маніяків,  підвищення  кількості  злочинів  з  сексуальним  підтекстом,

розповсюдження  венеричних  хвороб,  збільшення  випадків  проституції  серед

неповнолітніх  осіб,  деформації  образу  сексуальності  чоловіка  та  жінки,

нівелювання значення особистих стосунків, сімейних відносин.
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поведінки,  онтогенез,  психологічний  вплив,  психологічні  особливості,

психокорекційні заходи.


