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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  – 3,5 
 
годин – 105 
 
 
 
змістових модулів –2 

 
 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 
 

Спеціальність 053 
Психологія 

(код і назва) 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
другий (магістерський) 

 

Нормативна 
(ВНЗ/студента) 

 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 
Семестр 

1-й 1-й 
Лекції 

28 год. 10 год. 
Практичні, семінарські 

18 год. 4 год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 
59 год. 91год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 
Форма підсумкового 

контролю:  
іспит 

 
 

 
* – за наявності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
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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 та 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: 
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) 
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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 
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. 
 

3. 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 
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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 
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, 
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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.   
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усьо 
го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

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.  

8 2 2   4 11 1    10 

Тема 2. Елементарні 
основи загальної генетики. 
Класифікація середовищ. 
Типи генотип-
середовищних взаємодій. 
Статистичні методи 
псіхогенетики 

12 4 2   6 11 1    10 

Тема 3. Хромосомна теорія 
спадковості. Молекулярні 
основи спадковості 

10 2 2   6 12 1 1   10 



 8

Тема 4. Методи 
психогенетики: 
популяційні, генеалогічні, 
подвійне, метод 
прийомних дітей, 
цитогенетичні, 
молекулярно-генетичні, 
біохімічні. 

10 2 2   6 11 1    10 

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

11 4 2   5 14 2 1   11 

Усього за змістовним 
модулем 1 

51 14 10   27 58 5 2   51 

 

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

Тема 6. Психогенетика 
сенсорних здібностей та 
рухових функцій 

14 4 2   8 11 1    10 

Тема 7. Генетика 
психофізіологічних  і 
фізіологічних показників 

14 4 2   8 13 2 1   10 

Тема 8. Психогенетика 
темпераменту.  

14 4 2   8 11 1    10 

Тема 9. Психогенетика 
інтелекту. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Усього за змістовним 
модулем 2 

54 14 8   32 47 5 2   40 

Всього 105 28 18   59 105 10 4   91 
* – за наявності 

 
5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет і завдання психогенетики 2 
2 Елементарние основи загальної генетики. 2 
3 Хромосомная теорія спадковості. 2 
4 Основние положення популяційної генетики. 2 
5 Методи психогенетики 2 
6 Сучасні  уявлення про генетични патології у людини 2 
7 Онтогенетична психогенетика. 2 
8 Основние результати досліджень в області 2 



 9

психогенетики нормальних ознак психіки людини 
9 Генетика психофізіологічних показників 2 
 Разом 18 
                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                              
7. Теми лабораторних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

Кількість 
годин з/в 

1 Підготовка до виступу за обраною темою зі 
списку додатка 2, додатка 4 

20 24 

2 Підготовка до дискусій за питаннями до теми 
семінарських занять зі списку пункту 5 

40 40 

3 Робота з електронними інформаційними 
ресурсами 

26 36 

 Разом 86 100 
До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка  практичних, семінарських, лабораторних занять; 
[2] – написання рефератів, ессе; 
[3] -  

 
 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

10. Методи навчання 
Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних завдань. 
 
 

11. Методи контролю 
Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

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

 

12. Питання для підсумкового контролю 
 

 1. Психогенетика. Зміст і завдання. Зв'язок з біологією, медициною і 
психологією. Методи психогенетики. 
2.Хромосомная теорія спадковості  
3.Генетичні основи кількісної мінливості в психогенетиці 
4.Фактори еволюційного процесу. Основні фактори, що сприяли формуванню 
психіки людини 
5.Генетичні і середовищні чинники у розвитку головного мозку. Розвиток 
нервової системи і мозку в процесі онтогенезу 
6.Мутаціі. Види мутацій: генні, хромосомні, геномні. Мутації в генетиці 
людини. 
7.Методи психогенетичних досліджень  
8.Блізнюки, їх види, успадкування та формування їх ознак в умовах спільного і 
роздільного їх виховання. 
9.Популяційні методи досліджень. Їх можливості та обмеження 
10.Генеалогічні методи дослідження. Їх можливості та обмеження 
11.Близнецові методи дослідження. Їх можливості та обмеження 
12.Метод дослідження прийомних дітей. Їх можливості та обмеження 
13.Генетично обумовлені форми психозів (шизофренія, маніакально-
депресивний психоз) і пограничних  психічних розладів (неврози, психопатії) 
14.Генетичні і середовищні чинники в генезисі  
15.Олігофренія. Дані по спадкоємства недиференційованої олігофренії за 
результатами блізнецових досліджень  
15.Форми олігофренії, обумовлені генними мутаціями. 
16.Значення середовищних та генетичних факторів в генезі алкоголізму, 
наркоманії та токсикоманії 
17.Псіхогенетичні дослідження інтелекту і академічних здібностей 
18.Псіхогенетичні дослідження темпераменту і особистості  
19.Псіхогенетичні дослідження психофізіологічних процесів 
20.Проблеми психогенетики асоціальної поведінки 
21.Правовие аспекти генетики 
22.Поняття про популяцію і застосування цього поняття до людини  
23.Что таке раси. Чи є суттєві міжрасові відмінності в психічних особливостях 
в тому числі в інтелекті, які можна порівняти з міжвидовими відмінностями?  
24.Основние чинники антропогенезу, що забезпечили переважне розвиток у 
людини специфічних особливостей його психіки 
25.Сучасні уявлення про антропогенез. Основні етапи антропогенезу і їх 
особливості 
26.В чому полягають переваги і труднощі вивчення генетики людини  
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27.Як  у людини встановлюється тип успадкування ознаки за допомогою 
законів Менделя 
28.Генетичні особливості дизиготних і монозиготних близнюків. Механізми 
виникнення близнецовости 
 29.Еволюційні передумови психічної діяльності людини 
30.Аналогії розумових процесів у тварин, які виявляються межі їх можливостей 
в порівнянні з людиною  
31.Цітогенетичні методи і область їх застосування. Приклади досліджень 
психічних ознак цим методом 
32.Молекулярно-генетичні методи, використовувані в генетиці людини і 
психогенетиці 
33.Псіхогенетичні дослідження інтелекту та інших когнітивних функцій. 
Можливості використання цих даних на практиці 
34.Псіхогенетичні дослідження темпераменту  
35.Псіхогенетичні дослідження рухової сфери  
36.Псіхогенетичні дослідження девіантних і кримінальних форм поведе-ня 
37.Псіхогенетичні дослідження психофізіологічних ознак 
38.Псіхогенетика обдарованості і геніальності 
39.Псіхогенетика алкоголізму і наркоманії 
40.Ембріогенез і морфогенез мозку і підкіркових структур 
41.Методи дослідження вікових змін в психології і генетики поведе-ня. 
Найбільші лонгітюдні дослідження і їх результати 
42.Методологіческое і практичне значення психогенетичних досліджень для 
розуміння і організації навчання, виховання і корекції. 
43.Феномен «близнецовости» і його вплив на формування когнітивних про- 
процесів і особистісних характеристик 
44.Спеціфіка розвитку діти з багатодітних сімей, їх потреба в спеціалізованій 
психологічній допомозі 
45.Правові аспекти генетики 
46. Методи в психофізіологічних дослідженнях.  
47. Нейронні механізми сприйняття.  
48. Сприйняття кольору з позиції векторної моделі обробки інформації.  
49. Проблема уваги у психофізіології.  
51.Автоматичні і контрольовані процеси обробки інформації.  
53.Потенціали які пов’язані з подіями як кореляти мимовільної уваги. 
54.Модулююча система мозку.  
55.Часова організація пам’яті.  
56.Нейронні феномени пластичності. 2 
57.Функції гіпокампа в процесах пам’яті.  
58.Молекулярні механізми пластичності.  
59.Визначення і класифікація емоцій.  
60.Функції емоцій.  
61.Когнітивні процеси в генезі емоцій.  
62.Біологічні і соціально значущі стимули як джерело емоцій.  
63.Експресія обличчя як засіб невербального спілкування.  
64.Методи виміру експресії обличчя. 
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65.Кореляція активності м’язів обличчя і емоцій.  
66.Кодування і декодування експресії обличчя.  
67.Функціональна асиметрія мозку і емоцій.  
68.Нейроанатомія емоцій.  
69.Багатомірна і дискретна моделі емоцій.  
70.Структура рухового акту.  
71.Два принципи побудови рухів.  
72.Механізм ініціації рухового акту.  
73.Векторна модель управління руховими і вегетативними реакціями.  
74.Друга сигнальна система.  
75.Взаємозв’язок першої і другої сигнальних систем.  
76.Розвиток та функції мови.  
77.Півкулева асиметрія і мова.  
78.Структура процесу мислення.  
79.Вербальний і невербальний інтелект.  
80.Функціональна асиметрія мозку і особливості мисленнєвої діяльності. 
81.Статеві відмінності і інтелектуальні функції.  
82.Механізми творчої діяльності.  
83.Теорії свідомості.  
84.Свідомість і модулююча система мозку.  
85.Свідомість і гамма-коливання.  
86.Свідомість і пам’ять.  
87.Свідомість і міжпівкулева асиметрія мозку.  
88.Педагогічна психофізіологія.  
89.Соціальна психофізіологія.  
90.Екологічна психофізіологія. 
 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Модульний 
контроль 

 Сума 
балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

7 7 7 7 7 7 7 7 7 37  100 
 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 
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70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
13. Методичне забезпечення 

 
1. Кононенко О.І. Методичні вказівки до курсу  «Психогенетика та 
психофізіологія у реабілітології»  для магістрів спеціальності "психологія"  - 
Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018- 18с. 

 
 
 

14. Рекомендована література 
Основна 

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

2011. –54 с. 
2. Кононенко О.І. Методичні вказівки до курсу  «Психогенетика та 

психофізіологія у реабілітології»  для магістрів спеціальності "психологія"  - 
Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018- 18с. 

3. Кокун О.М. Психофізіологія . Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної 
літератури, 2006 – 184 с. 

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

5.  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.   

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

7. Сергієнко Л.П. Практикум із психогенетики: навчальний посібник: /Л.П. 
Сергієнко. –Тернопіль: «Начальна книга», 2011. – 360с.  
 

 
Додаткова 

 
 
1. Александров А. А. Психогенетика: Учеб. пособие. — СПб.: Питер, 2004. 192 с. 
2. Равич-Щербо И. В., Марютина Т. М., Григоренко Е. Л. Психогенетика. — М., 

1999. 
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3.  Малых С. Б., Егорова М. С., Мешкова Т. А. Основы психогенетики. — М., 
1998.  

4.  Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. — М., 1990. — Т. 3. 
5. Орехова В. А., Лашковская Т. А., Шейбах М. П. Медицинская генетика. — 

Минск, 1998. 
6. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология. — СПб.: Питер, 2001. 
7. Яланська С. П. Психологія творчості: навчальний посібник / С. П. Яланська. – 

Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 180 с. 
 

15. Електронні інформаційні ресурси 
 

1. 1.    http://imp.rudn.ru/psychology/psychogenetic/ 
2. https://samopoznanie.ru/schools/psihogenetika/ 
3. http://www.psychologos.ru/articles/view/psihogenetika 
4. http://pro-psixology.ru/psixogenetika/ 

 
 

Додаток 1 
10 обов’язкових завдань за предметом 

 
При перездачі іспиту (чи підсумкового контролю) студент виконує 10 
обов’язкових завдань за предметом, створених лектором курсу.  
Завдання, виконані в повному обсязі оцінюються у 60 балів. 
1. Наявність конспекту лекцій 
2. Виконання одного індивідуального завдання 
3. Усний опис історії становлення і розвитку психогенетики 
4. Відповідь на одне питання зі списку для підсумкового контролю (за вибором 
студента)  
6. Конспект основних положень монографії  Эмоциональный интеллект как 
феномен современной психологии. / И. Н. Андреева. – Новополоцк : ПГУ, 2011. – 
388 с.  
7. Конспект основних положень монографії  Цуканов Б.И. Время в психике 
человека: Монография. – Одесса: Астропринт, 2000. – 220 c. 
9. Аналіз статті Ковас Ю.В., Тихомирова Т.Н., Малых С.Б. Проблема 
стабильности и изменчивости общих способностей в психогенетике // Вопросы 
психологии. 2011. № 6. С. 44-54.  
10. Аналіз статті Чистякова Н. В., Сергиенко Е. А. Генотип-средовое 
взаимодействие: молекулярно-генетический подход к изучению волевого 
контроля в период беременности // Российский психологический журнал. – 2012. 
– Т. 9. – № 4. – С. 22–33. 

Додаток 2 
Індивідуальні завдання 

 
№ 
з/п 

Назва завдання Кількість 
годин 
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1 Предмет і завдання психогенетики. Етапи розвитку 
психогенетики. Основні поняття психогенетики. 

10 

2 Елементарні основи загальної генетики. Класифікація 
середовищ. Типи генотип-середовищних взаємодій. 
Статистичні методи психогенетики. 

10 

3 Хромосомна теорія спадковості. Молекулярні основи 
спадковості 

10 

4 Методи психогенетики 10 
5 Сучасні  уявлення про генетичної патології у людини 10 
6 Основні результати досліджень в області психогенетики 

нормальних ознак психіки людини. 
10 

7 Психогенетика асоціальної поведінки 10 
8 Онтогенетична психогенетика. 10 
9 Методологічне та практичне значення психогенетичних  

досліджень для організації процесу навчання, 
виховання і корекції 

10 

10 Використання сучасних здобутків психофізіології у 
реабілітології 

10 

11-20 За вибором при узгодженні з викладачем 10 
 

 
 

ТЕМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
Психогенетика і психофізіологія у реабілітології , заоч.від. 

 
1. Ф. Гальтон - основоположник психогенетики. 
2 . Історія психогенетики . 
3 . Наследуемость інтелекту і расова політика. 
4 . Історія зарубіжного євгенічного руху. 
5 . Євгеніка. 
6 . Міжнародний проект " Геном людини". 
7 . Генетика і суспільство. 
8 . Що таке мінливість ? 
9 . Особливості людських популяцій . 
10 . Проблема вибірковості шлюбів ( еволюційний аспект). 
11 . Складові успіху Г. Менделя . Історія відкриття і значення роботи Г.Менделя для 
розвитку генетики. 
12 . Історія розвитку хромосомної теорії спадковості. 
13. Історія вивчення ДНК. 
14. Що таке поведінковий фенотип. 
15 . Фактори , що впливають на кількісну мінливість. 
16 . Поняття норми реакції в генетиці та психогенетиці. 
17. Показник успадкованого і особливості його використання в психогенетиці 
18 . Генотип - средовое взаємодія і генотип - средовая коваріація як складові 
фенотипической дисперсії . 
19. Історія біометричного підходу в генетиці людини. 
20 . Проблема сімейного середовища в психогенетиці. 
21 . Дерматогліфіка людини як кількісний ознака. Історія вивчення та застосування . 
22. Явище близнецовості у людини. 
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23 . Історія створення та застосування блізнецового методу в генетиці. 
24 . Близнюки як особлива група людей. 
25 . Особливості виховання та розвитку близнюків. 
26. Психогенетические дослідження в проекті " Геном людини" . 
27. Генетика поведінки тварин і психогенетика. 
28 . Депривація в дитячому віці та її вплив на подальший розвиток дитини. 
29. Критичні та сензитивні періоди розвитк. 
30 . Робота генів в нервовій клітині. 
31 . Історія вивчення розвитку. Теорії преформації і епігенезу. 
32. Спадкові і середовищні причини праворукості - ліворукості у людини. 
33. Расові відмінності і успадкованого інтелекту. 
34. Екстраверсія-інтроверсія-невротизм: історія дослідження та успадкованого. 
35. Факторно-аналітичний підхід до дослідження особистості і психогенетичні дослідження. 
36. Психічні захворювання і спадковість. 
37. Євгеніка і неоевгеніка. 
38. Розумова відсталість і спадковість. 
39. Девіантна поведінка і спадковість. 
40 . Чи успадковується алкоголізм ? 
41. Чи успадковується злочинність? 
42-50. За вибором. Тема має бути узгодженою з викладачем  


