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Вступ 
 

Навчальна програма дисципліни “ Психогенетика і психофізіологія у 
реабілітології ”  
складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 
підготовки__другий (магістерський)__спеціальності_053 «ПСИХОЛОГІЯ». 
                   (назва рівня вищої освіти)                                       (код і назва спеціальності) 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система знаннь щодо 

сутності, змісту, закономірностей  ролі спадковості і середовища у формуванні 
психічних і психофізіологічних властивостей людини  

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Засади психогенетики і психофізіології як науки. Становлення, розвиток, 

сучасний стан психогенетики і психофізіології та їх основні напрацювання. 
2. Генетика поведінки людини. Психогенетика темпераменту. Психогенетика 

інтелекту. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета. 

Навчальний курс "Психогенетика і психофізіологія у реабілітології" є 
одним із курсів циклу  професійної підготовки магістрів психологічного 
відділення і включає сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної 
та практичної підготовки. Мета курсу – розкрити психологічний зміст 
психогенетики, генетичної психології, психології індивідуальності і 
психофізіології в рамках реабілітології, сформувати у студентів уявлення про 
сучасні та актуальні дослідження в межах психогенетики і психофізіології; 
сформувати загальнокультурні і професійні компетентності, у т.ч. здатність 
використовувати в прикладних дослідженнях базові знання з області теорії та 
методології психологічної науки. 

Завдання. 
- одержати знання щодо сутності, змісту, закономірностей  ролі спадковості 

і середовища у формуванні психічних і психофізіологічних властивостей людини, 
навчитися оперувати психологічними поняттями дисципліни, аналізувати, 
з’ясовувати психогенетичну та психофізіологічну детермінанти реабілітаційних 
заходів; 

- сформувати здатність до аналізу психогенетичних ті психологічних умов 
проведення реабілітації; 

- здобути навички практичного застосування одержаних знань у сфері 
психогенетики і психофізіології, психологічних методів при дослідженні, 
сформувати навички рефлексивного аналізу поведінки і продуктів діяльності 
людини при реабілітації. 

 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
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а) загальних (ЗК): КМО.01 Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки 
відносно представників інших культур. КСО.02 Здатність дотримуватися 
загальноприйнятих норм поведінки і моралі у міжособистісних стосунках та у 
суспільстві. КСО.05 здатність до толерантних комунікаційних взаємодій. 

б) фахових загальних (КФЗ), відповідно до освітньої програми: КЗП.04 
Здатність розуміти та використовувати базові знання про специфіку роботи в 
напрямку реабілітології. КЗП.16 Здатність до  поглиблення знань про взаємодію 
генетичних, епігенетичних та середовищних факторів в реабілітаційній практиці.  

в) спеціальних фахових (КФС): КЗП.01  Здатність фундаментального 
вивчення сучасних уявлень про індивідуальні особливості та потреби в 
життєдіяльності людини з урахуванням стану здоров'я, темпераментальних, 
особистісних і статево-вікових особливостей, вікових етапів і криз розвитку, 
приналежності до гендерної, етнічної, професійної та ін. соціальних груп. КЗП.04 
Здатність розуміти та використовувати базові знання про специфіку роботи в 
напрямку реабілітології. КЗП.06 Здатність розуміти та використовувати базові 
уявлення про стадії індивідуального розвитку та про онтогенетичне 
програмування основних адаптивних функцій.  

 (Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до 
стандартів вищої освіти  й освітньої програми та їх коди) 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студент повинен  
знати: - роль і місце психогенетики і психофізіології в системі психологічної науки, 
засади психогенетики і психофізіології як галузі знання; 
-   основні категорії та поняття психогенетики  та сутність методів психогенетики; 
- основні етапи становлення психогенетики як наукової галузі, найважливіші 
школи, напрямки, методологічні принципи психологічних досліджень в рамках 
психогенетики і психофізіології, загальні психогенетичні уявлення, виявлені 
категорії і закони, теоретичні принципи; 
- основний фактичний матеріал, пов'язаний з психогенетикою, генетикою і 
фізіологією; 
- основні методи психогенетики, їх можливості і обмеження, в тому числі методи 
генеалогічні, подвійні, метод дослідження прийомних дітей, цитогенетичні, 
біохімічні, молекулярно-генетичні; 
- структуру сучасної психогенетики, її основних розділів, категорій, методології 
та методах, виклад основного змісту дослідницької та практичної діяльності 
психолога в рамках психогенетики, забезпечити їх грамотну інтерпретацію. 
вміти: проводити розмежування психогенетики і психофізіології з іншими 
областями знання, виділяти предмет та понятійні складові дисципліни 
«Психогенетика і психофізіологія у реабілітології»; застосовувати до 
теоретичного та практичного психологічного дослідження принцип детермінізму, 
принцип розвитку; 
- вміти самостійно аналізувати результати генетичних та психофізіологічних 
досліджень; 
- вміти застосовувати психогенетичні методи дослідження; 
- вміти використовувати психогенетичні знання  для підвищення своєї 
професійної психологічної підготовки в методологічному і прикладному 
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аспектах;  
- орієнтуватися в науковій літературі, джерелах періодики, інтернет-ресурсах з 
метою самостійного пошуку і відбору інформації;  
- вести дискусії на задану тему, висловлювати власну точку зору і доводити власні 
припущення з опорою на методологічні, теоретичні, практичні дані науки. 
 

1. Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Засади психогенетики і психофізіології як науки. 
Становлення, розвиток, сучасний стан психогенетики і психофізіології та їх 
основні напрацювання. 
Тема 1. Вступ до психогенетики. Основні генетичні категорії: ген, генотип, 
мінливість, мутації, хромосоми, фенотип, генофонд. Теорія спадковості. 
Мінливість та її різновиди. Мутації, види мутацій. Генетика поведінки людини. 
Поведінкова геноміка. Генетичний аналіз поведінки тварин.  
Тема 2. Елементарні основи загальної генетики. Класифікація середовищ. 
Типи генотип-середовищних взаємодій. Статистичні методи псіхогенетики. 
Класичні закони Менделя (основні закони успадкованого), історія відкриття. 
Основні терміни: фенотип, генотип, гени, алелі, домінантні і рецесивно-пасивного 
ознаки (гени), аутосомні і зчеплені зі статтю, якісні та кількісні, моногенні і 
полігенні (мультифакторні) ознаки. Загальна задача оцінки генетичних 
параметров. Генотип-середовищна взаємодія. Найпростіші математичні методи 
для виділення генетичної та середовищної дисперсій, генетичних і середовищних 
кореляцій. Показник успадкованого. Психогенетичне дослідження як метод 
вивчення середовищних дій. Значення валідності психодіагностичної методики 
для інтерпретації результатів психогенетичного дослідження, а статистичної 
надійності - для оцінки коефіцієнта успадкованого. 

Тема 3. Хромосомна теорія спадковості. Молекулярні основи спадковості. 
Будова клітини: цитоплазма, ядро, клітинні органели (мітохондрії, мікросоми, 
лізосоми). Поділ клітини: мітоз і мейоз, їх етапи. Хромосоми, їх будова на різних 
етапах клітинного циклу. Число хромосом. Аутосоми і статеві хромосоми. 
Механізм визначення статі. Порушення числа хромосом і їх наслідки. Хромосомні 
аберрації. Хромосомна теорія (Т.Морган). Генетичний апарат людини. Методи 
дослідження хромосом людини. Хромосомні мутації у людини. Мозаіцізм. 
Морфологічні, біохімічні, імунні і фізіологічні маркери успадкованих ознак 
людини. Генетична унікальність кожного індивіда. Сучасні уявлення про будову 
білків. Сучасні уявлення про біосинтез нуклеїнових кислот і білка і етапів процесу 
їх реалізації. Будова гена.. Модель загальної структури гена людини. Основні 
методи вивчення ДНК людини Правові проблеми застосування молекулярно-
генетичних методів. 

Тема 4. Методи психогенетики: популяційні, генеалогічні, подвійне, метод 
прийомних дітей, цитогенетичні, молекулярно-генетичні, біохімічні. Методи 
психогенетики: популяційний, генеалогічний, прийомних дітей, близнюків. 
Роздільна здатність кожного з методів і їх поєднання. Популяційний метод. 
Приклади популяційних досліджень психології ознак. Міжиндивідуальна і 
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міжпопуляційні  варіатівність. Генеалогічний метод. Основна схема методу, 
побудова родоводів. Генограма. Різновиди методу близнюків: розлучених 
близнюків, контрольного близнюка, близнецової пари, сімей близнюків. 
Обмеження методу  і їх вплив на оцінку спадковості. Цітогенетичні методи: 
дослідження каріотипу, диференційованого фарбування хромосом, статевого 
хроматіна. Метод прийомних дітей -дослідження сімей, що мають і біологічних, і 
прийомних дітей. Обмеження методу: юридичні і психологічні. Молекулярно-
генетичні методи, використовувані в генетиці людини і психогенетиці. Біохімічні, 
імунологічні методи 

Тема 5. Сучасні уявлення про генетичної патології у людини. Генні, 
хромосомні і геномні хвороби. Генетика психічних хвороб і аномалій. 

Загальна характеристика генетичних хвороб. Приклади соматичних генетичних 
захворювань у людини: домінатних аутосомних, рецесивних аутосомних, 
зчеплених з статтю. Хромосомні захворювання: геномні, хромосомні хвороби. 
Психічні захворювання, обумовлені у людини геномних і хромосомних 
мутаціями: синдром Шерешевського-Тернера, синдром Клейнфельтера, синдром 
трисомії X, синдром Дауна. Психічні захворювання, обумовлені у людини 
точковими мутаціями: шизофренія, афективні розлади, олігофренія, епілепсія, 
різні форми придбаного недоумства (деменції). Роль генетичних факторів у 
розвитку неврозів, психопатій, порушень шкільних навичок. 

Змістовний модуль 2. Генетика поведінки людини. Психогенетика 
темпераменту. Психогенетика інтелекту. 

Тема 6. Психогенетика сенсорних здібностей та рухових функцій. 
Психогенетичні дослідження смаку та нюху. Психогенетика зору. Психогенетика 
слуху. Психогенетика почерку. Музичні здібності. Психогенетика спорту. 
Теппінг-тест. Міміка. Ходьба. 
Тема 7. Генетика психофізіологічних  і фізіологічних показників. 
Електроенцефалограма. Викликані потенціали мозку. 
Тема 8. Психогенетика темпераменту. Психогенетичні дослідження 
темпераменту. Теорія генетичної зумовленості темпераменту Б.Й. Цуканова.. 
Тема 9. Психогенетика інтелекту.  Поняття інтелекту. Дослідження структури 
інтелекту. Дослідження різниць в коефіцієнті інтелекту між групами людей. 
Спадковість IQ. Психогенетика геніальності. Поняття геніальності, таланта і 
обдарованості. Концепція спадковості таланта. Концепція імперсінга.   
 
 

3. Рекомендована література 
Основна 

 
1. Кононенко О.І. Основи психогенетики/ О.І.Кононенко.-  Одеса. «Удача». – 

2011. –54 с. 
2. Кокун О.М. Психофізіологія . Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2006 – 184 с. 
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3. Кузів О.Є. Психофізіологія: курс лекцій. – Тернопіль: вид-во ТНТУ ім. І. 
Пулюя, 2017. – 194 с. 

4.  Маруненко І.М. / І.М.Маруненко, О.В. Тимчик, Є. О. Неведомська // 
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / К.: ун-т ім. Б. 
Грінченка, 2015.-294с.   

5. Сергієнко Л.П. Психогенетика: навчально-методичний комплекс: /Л.П. 
Сергієнко. –Миколаїв: «Барви України», 2009. – 148с.  

6. Сергієнко Л.П. Практикум із психогенетики: навчальний посібник: /Л.П. 
Сергієнко. –Тернопіль: «Начальна книга», 2011. – 360с.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 

5. Методи діагностики успішності навчання 
 

Методи навчання 
 

Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних завдань. 
 

Методи контролю 
 

1. Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 
оцінювання, завершальний модульний контроль 

2. Критерії  оцінювання 
3. Наявність конспекту лекцій                                           10 
4. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 
5. Участь у груповій роботі за темою семінару               26 
6. Участь у дискусії за темою семінару                            10 
7. Завершальний модульний контроль                             37 

 


