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Навчальна дисципліна «Психогенетика» спрямована на розуміння ролі

генетичних і середовищних факторів у детермінації основних властивостей

систем організму і перебігу різноманітних захворювань людини.

Психогенетика розглядає такі проблеми: 

 спадковість інтелектуальних та когнітивних здібностей;

 вплив спадковості й середовища на розвиток психічних ознак: пам'яті, уваги,

темпераменту;

 генетика елементарних рухових дій та спортивної активності;

 генетичний вплив на розвиток психомоторних здібностей;

 використання генетичних маркерів у прогнозуванні особливостей формування

поведінки та психічних ознак людини;

 вплив спадкових факторів довкілля на фенотиповий прояв аномальної

поведінки;

 психолого – генетичне консультування особливостей онтогенетичного

розвитку людини.



Мета навчальної дисципліни:

Основні компетентності, які будуть сформовані у здобувачів:

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми

 Здатність діяти на основі етичних міркувань

 Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз

актуальних проблем психологічної науки

Очікувані результати навчання:

 Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням

валідних та надійних методів

 Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій

 Знання методології та теоретичних проблем психології, методологічних основ

наукового дослідження та професійної практики

засвоєння здобувачами закономірностей спадковості, індивідуальних

відмінностей психічної діяльності людини, пов’язаних із генетичними

змінами; оволодіння майбутніми психологами вміннями застосовувати

психогенетичні методи дослідження в практичній діяльності.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 Психогенетика як наука

 Основні поняття сучасної генетики

 Елементарні основи спадковості

 Методи психогенетичних досліджень

 Генотип і середовище в індивідуальному розвитку

 Психогенетика і психопатологія

 Психогенетичні дослідження психічного дизонтогенезу

 Психогенетика аномальної та девіантної поведінки

 Психогенетика темпераменту та властивостей особистості

 Психогенегичні дослідження когнітивної сфери людини

 Психогенетика обдарованості

 Генетика рухової активності людини

 Вікові аспекти психогенетики


