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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Психогенетика» складена відповідно до освітньої 

програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти  магістр за 

спеціальністю 053 Психологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення ролі спадковості і 

середовища у формуванні індивідуальних відмінностей за психологічними та 

психофізіологічними характеристиками людини.  

Міждисциплінарні зв’язки: для засвоєння дисципліни «Психогенетика» здобувач 

повинен володіти знаннями в галузі «Психодіагностика», «Диференційна психологія», 

«Патопсихологія», «Психофізіологія». 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Психогенетика як галузь науки. Елементарні основи загальної генетики. 
2. Психогенетичні дослідження властивостей особистості та її поведінки. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Психогенетика» є наступне: 

ознайомлення з індивідуальними відмінностями психічної діяльності людини пов’язаних 

із генетичними змінами; оволодіння майбутніми психологами вміннями застосовувати 

психогенетичні методи дослідження в практичній діяльності.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психогенетика» є: ознайомити 

здобувачів вищої освіти із етіологією спадковості, класифікацією порушень, пов’язаних із 

генотиповими змінами; сприяти отриманню знань з проведення психогенетичних до-

сліджень; сформувати розуміння ролі генетичних і середовищ них факторів у детермінації 

основних властивостей систем організму і перебігу різноманітних захворювань людини.  

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі 

компетентності: 

загальні:  
здатність до розуміння сучасних концепцій взаємодії середовища і спадковості на 

підставі сформованого світогляду, оволодіння досягненнями природничих та суспільних 

наук, культурології; готовність визначати значення спадковості та мінливості в розвитку 

та прояву психічних функцій людини; здатність до оволодіння культурою наукового 

мислення, узагальненням, аналізом і синтезом фактів і теоретичних положень; готовність 

до оволодіння новими методами дослідження, до зміни соціокультурних умов діяльності; 

готовність до аналізу своєї діяльності та вмінню застосовувати методи емоційної і 

когнітивної регуляції (для оптимізації) власної діяльності і психічного стану; здатність до 

професійно профільного використання сучасних інформаційних технологій 

психогенетичних досліджень; готовність використовувати різні системи категорій і 

методів математичного аналізу і моделювання, стандартних статистичних пакетів для 

обробки даних, отриманих при вирішенні різних професійних завдань; проводити 

бібліографічні та інформаційно-пошукові роботи з подальшим використанням даних в 

професійній діяльності та оформлення наукових статей, звітів, висновків тощо; здатність 

до встановлення тісних контактів з людьми, діалогу, їх переконання і підтримки; 

готовність до грамотного ведення публічної презентації результатів теоретичного і 

експериментального дослідження з метою підвищення рівня психологічної культури 

суспільства; здатність до аналізу та сприйняття різного виду інформації з метою 

визначення завдань своєї професійної діяльності та шляхів їх здійснення. 
спеціальні: 
здатність до реалізації стандартних програм, спрямованих на попередження 

відхилень у соціальному та особистісному розвитку, а також професійних ризиків в різних 

видах діяльності; готовність проводити відбір та застосувати психодіагностичні 

методики, адекватних цілям, ситуації і контингенту з подальшою математико-

статистичною обробкою даних та їх інтерпретації; здатність до розуміння спадкової 



складової при діагностичних підходах у психології та психіатрії, вірно трактувати і 

співвідносити дані результатів спостереження за фенотиповими ознаками; готовність 

здійснювати стандартні базові процедури надання індивіду, групі, організації 

психологічної допомоги з використанням традиційних методів і технологій; здатність 

виявляти специфіку психічного функціонування людини з урахуванням особливостей 

вікових етапів, криз розвитку і чинників ризику, її приналежності до гендерної, етнічної, 

професійної та інших соціальних груп; здатність прогнозувати зміни і динаміку рівня 

розвитку і функціонування пізнавальної, мотиваційно-вольової сфер, самосвідомості, 

психомоторики, здібностей, характеру, темпераменту, функціональних станів, 

особистісних рис і акцентуацій в нормі і при психічні відхиленнях; готовність реалізувати 

психологічне втручання з метою оптимізації психічного функціонування індивіда, групи, 

спільноти в різних сферах життєдіяльності; здатність застосовувати знання з психології як 

науки про психологічні феномени, категорії і методи вивчення і опису закономірностей 

функціонування і розвитку психіки; здатність проводити психологічні дослідження на 

основі застосування загальних знань і вмінь в різних наукових і науково-практичних 

областях психології; встановлювати співвідношення ролі психогенетики як науки та її 

історичних етапів, структури і методів наукового пізнання; готовність проводити 

психогенетичні дослідження в різних вікових і соціальних групах; здатність 

встановлювати генетичну схожість та розбіжності тварин (ссавців) і людини, види 

взаємодії генотипу і середовища; генетичні фактори психофізіологічних і психологічних 

показників; здатність виокремлювати основні закономірності успадкування ознак 

(зчеплена зі статтю, домінантна, рецесивна, генокопія тощо); сприяти розумінню 

спадкової складової при діагностичних підходах у психології та психіатрії, вмінню вірно 

трактувати і співвідносити дані результатів спостереження за фенотиповими ознаками; 

здатність до аналізу факторів спадковості та середовища, закономірностей успадкування, 

видів і причин мінливості; готовність складати генеалогічне древо та будувати генограму; 

здатність до інтерпретації законів успадкування психофізіологічних і психологічних 

характеристик індивіда; готовність співвідносити дані психогенетики і суміжних 

психологічних дисциплін; здатність аналізувати теорії і практику психогенетических 

досліджень; готовність володіти навичками прогнозування прояву спадкових хвороб серед 

нащадків, а також навичками діагностики генетичних патологій людини. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредита ECTS. 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. 
 

Психогенетика як галузь науки. Елементарні основи загальної генетики. 

Тема 1.Психогенетика як наука.  

Основні поняття психогенетики. Понятя поведінки в психології та психогенетики. 

Етапи становлення і розвитку психогенетики. Генетика поведінки тварин і людини. Вплив 

виховання у збагаченому середовищі на здатність до научіння. Прикладне значення 

психогенетики. Місце психогенетики у дослідженні індивідуальності.  

Тема 2. Основні закономірності спадковості.  

Генетика людини. Основні поняття класичної генетики: гени, аллелі. Домінантні і 

рецесивні гени. Структурні гени і гени-регулятори. Основні закономірності успадкування. 

Моногенне і полігенне успадкування. Спадковість та мінливість. Хромосомна теорія 

спадковості. Закони успадкування. Класичні закони Г. Менделя. Неменделівська генетика. 

Поняття каріотипу. Зчеплення і кросинговер. Генетична унікальність індивіду. ДНК як 

основа спадковості. Динаміка генів у популяції. Поняття мутації. Хромосомні аномалії. 

Гени в популяціях.  

Тема 3. Методи психогенетики. 



Людина як об’єкт генетичних досліджень. Основні методи психогенетики: 

популяційні, генеалогічний аналіз, метод близнюків, метод прийомних дітей. 

Визначення популяції, ізоляту, дема. Міжпопуляційна і міжіндивідуальна 

варіативність. Генетичний поліморфізм як один із видів природних ресурсів. Історія як 

фактор формування генофонду популяції. Генеалогічний метод. Побудовародоводів. 

Метод прийомних дітей. Історія виникнення, основні програми методу прийомних дітей.  

Метод близнюків. Протилежні психологічні тенденції близнюкової пари. 

Психологічний фенотип, його дослідження. Різновиди близнюкового методу: розлучених 

близнюків, сімей близнюків, контрольного близнюка, близнюкової пари. Статистичні 

методи дослідження, які використовує психогенетика. 

Тема 4. Типологія генотип – середовищних ефектів. 

Генотип і фенотип. Спадковість і середовище як основні компоненти кількісної 

мінливості. Поняття норма і діапазон реакції. Генотип–середовищні взаємодії. Види 

середовищних впливів: загальні та індивідуальні. Спільне й індивідуальне середовище. 

Загальне середовище, загальне сімейне і сімейне. Умови середовища та його вплив на 

генотип. 

Ассортативністьшлюбів. Генотип-средовищні кореляції та їх типи (пасивна, 

реактивна, активна). Материнський ефект. Вплив генотип-средовищних кореляцій на 

фенотипічну дисперсію. Чинники виникнення позитивних та негативних кореляцій.  

Змістовий модуль ІІ. 

Психогенетичні дослідження властивостей особистості та її поведінки 

 

Тема 5. Генетика психічних розладів та порушення поведінки людини. 

Чинники психічних розладів людини. Характеристика хвороби, спадкова 

схильність і середовищні ризики, причини захворювання, генетичні дослідження: 

шизофренія, маніакально-депресивний психоз, хвороба Альцгеймера.  

Спадкові форми розумової відсталості. Спадкові і середовищні чинники легких і 

важких форм розумової відсталості. Сучасні дослідження про успадковання алкоголізму. 

Генетична детермінація індивідуальної чутливості до алкоголю і фармакологічних 

препаратів. Генетично обумовлені фактори ризику алкоголізму. Роль спадкових факторів 

у випадку жіночого і чоловічого гомосексуалізму. 

Тема 6. Психогенетика сенсорних здібностей, рухових функцій, темпераменту. 

Вроджені дефекти смаку, нюху, слуху і їх успадкування. Психогенетика рухових 

функцій. Пластичність рухових систем і автоматизація навичок, що впливають на 

успадкування рухових функцій. Вивчення спортивних досягнень. Дослідження «дивацтв» 

рухової поведінки. 

Співвідношення темпераменту і характеру в психогенетичних дослідженнях. 

Генетичні та середовищні детермінанти темпераменту у дітей. Компоненти синдрому 

важкого темпераменту які визначаються спадковістю, загальним та індивідуальний 

середовищем. Психогенетичні дослідження рис темпераменту: екстраверсія, здатність до 

згоди, нейротизм, відвертість. 

Тема 7. Психофізіологічні дослідження в психогенетиці. 

Генетика мозку: методичні підходи та рівні аналізу. Роль генотипу у формуванні 

індивідуальних особливостей ЕЕГ при її реактивних змінах. 

Потенціали мозку, пов’язані з рухом. Генотико-середовищні співвідношення у 

мінливості показників вегетативних реакцій. Успадкування показників шкірно-

гальванічної реакції, функціонування серцево-судинної системи. 

Психогенетичні дослідження різноманітних властивостей нервової системи та 

психофізіологічних проявів: психосенсорні реакції, їх чутливість, динамічність. 

Роль спадковості і середовища у формуванні функціональної асиметрії. Генетичні 

аспекти ліворукості. Особливості функціональних асиметрій у близнюків. 

Тема 8. Психогенетичні дослідження інтелекту. 



Загальний фактор когнітивних здібностей. Інтелект та інтелектуальні здібності 

людини. Відмінності у коефіцієнті інтелекту між групами людей. Успадкування інтелекту 

та вплив середовища. Психогенетичні дослідження вербального і невербального 

інтелекту. Зміни успадкування коефіцієнта інтелекту з віком.  

Психогенетика обдарованості. Генетична зумовленість низки здібностей 

(спеціальних). Геніальність. Ефект Флінна. Емергенез. Імпресінг. Впливи середовища й 

обдарованість: батьківська депривація, порядок народження. Психогенетичні дослідження 

когнітивних стилів. 
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