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Анотація. Досліджуються основні питання сексологічної акмеології на 

сучасному етапі розвитку інформатики, кібернетики та прогресивних 

інформаційних технологій. Розглядається предмет, мета та основні завдання 

сексологічної акмеології.  
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Abstract. Research base questions sexology acmeology on modern step 

development informatics, cybernetics and progress information technology. Analyses 

object, goal and base task sexology acmeology.  
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Вступ. Акмеологічна сексологія (Акме- сексологія) – орієнтована на 

дослідження гендерно-етасологічної сексуальної направленості (успадкованої 

або вихованої) у період її зрілості, розквіту, дорослості. 

Актуальність дослідження пов’язана зі штучною цілеспрямованою 

сучасною сексуальної «революцією» всіх верств населення, особливо молоді 

(враховуючі її гіперсексуальність). Одна з потужних і дієвих деструктивних 

технологій по зменшенню населення Землі полягає у поширенні серед людей і 

їх програмуванні, зомбуванні, розбещенню на свідомому, а частіше на 

підсвідомому рівнях – це орієнтація на доступність, легальність, необхідність 



сексуального життя за покликом гормонів - естрагенів (тестостерону – у 

чоловіків,   естрадіолу - у жінок ) – для підтримки, профілактики Здоров’я та 

Само Лікування. Це проявляється у пропаганді початку раннього статевого 

життя з 14 і раніше років, рекламі відповідних запобіжних секс- засобів і 

сексуальної освіти зі шкільної лави, частої зміни секс- партнерів, «шведської» 

сім’ї (родини), легалізації гомосексуалізму, одностатевих браків, лікарська 

допомого у зміні статі, сурогатного проплаченого материнства, статевих 

збочень, патологій, аномалій, «легкого» ставлення до припинення вагітності, 

використання внутрішніх органів, тканин, гормонів ненароджених 

(абортованих) біоістот для вироблення геріатричних препаратів, засобів для 

омолодження, попередження старіння, продовження життя тощо. Розглянемо, 

наприклад, які статеві збочення існують у Світі і якими люди «користуються» 

для задоволення власних бажань і потягів. Статеві збочення (від анг. Sexual 

perversions) – дослівно означають патологічні (хворобливі) порушення у 

направленості статевого потягу і / або засобів його задоволення. Вони 

проявляється у садизмі, мазохізмі, єксгібиціонізмі, вуайеризмі (підгляданні за 

сексом інших), пара філії, парасексуальності, сексуальних абераціях або 

девіаціях, сексуальних пер версіях, гомосексуалізмі, педофілії (секс- потяг до 

дітей), геронтофілії (секс- потяг до старих людей), пигмаліонофілія (секс- потяг 

до статуй), некрофілія (секс- потяг до трупів), зоофілія, содомія, зооерастія, 

бестіазізм, «скотоложество» (секс- потяг до тварин), нарцисизм, інцестофілія 

(секс- потяг до родичів) тощо. Зазвичай, перевиховати людину вкрай складно, а 

інколи, кажуть медики, - неможливо. Особливо коли це закладено на 

генетичному рівні. Задача автора – розробити, реалізувати і впровадити у 

життя акме- технологію – інструментарій для дослідження людини під кутом 

зору її сексуальної орієнтації, статевих збочень тощо, з метою формування 

відповідних рекомендацій, порад, методик, алгоритмів для зацікавленної особи 

(тобто, особи, що приймає рішення - ОПР). Під ОПР – розуміється, як сама 

людина, яка цікавиться глибиною і широтою своєї акме- секс орієнтацією для 

гармонізації \ авто- життєво діяльності, так і спеціалісти сексологи, 



психоаналітики, педагоги для корегування секс - направленості зацікавленої 

особи, а також для всіх акме- Особистостей, які хочуть і можуть досягти 

вершин у своєму житті, і бажають знати домінантний шлях до цієї мети, а 

також перешкоди, що їм заважають це зробити. Однією з цих перешкод (але не 

єдиною) і є подолання внутрішніх і зовнішніх установок, стереотипів, 

тваринних інстинктів, рефлексів (успадкованих і надбаних), тощо – на шляху 

до акме- гармонійного життя. Пропонується інноваційна кіберннетична 

акмеологічна - технологія (КА - Т) на основі нової науки – кібернетична 

акмеологія (КА). Означення КА - це комп'ютерно-експертний інструментарій 

дослідження, аналізу, моделювання потенційно - ресурсних можливостей 

людини на основі КА ергономічно-ергатичної інтелектуальної ІС з метою 

конструювання індивідуальної акме - моделі особи для формування технологій, 

програм, алгоритмів, методологій досягнення нею власних акме- точок 

життєдіяльності. Це також, системна комп'ютерно-інноваційна технологія 

дослідження, аналізу та синтезу потенційно-ресурсних онто- і філо- генетичних 

можливостей людини з метою визначення та прогнозування іі акме- у різних 

сферах життєдіяльності та зацікавленостей. КА - призначена для того щоб 

допомогти людині: визначити іі ресурси, сформулювати мету у відповідності до 

ресурсів, спроектувати паспорт (модель) досягнення мети. КА - досліджує 

ресурс людини, допомагає сформулювати мету, дає поради стосовно реалізації 

мети – бажання. Кіберакмеологічна інформаційна система (КА - ІС), яка 

реалізує КА –Т сексуального спрямування базується на дослідженні більше ніж 

4000 параметрів-характеристик особи, що зацікавлена у акме- результаті. В 

наслідок застосування у КА – ІС медико-біологічного та психологічного 

спеціалізованого тестування та діагностики, а також подальшого моніторингу і 

скринінгу стану організму людини – виробляються спеціалізовані поради, 

рекомендації, методики, алгоритми поведінки для особистості, яка бажає 

досягти Акме. 
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