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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Шифри та назви галузі
знань, код та назва
спеціальності, ступень
вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 4
05 Соціальні та
Навчальний курс - 4
Загальна кількість годин – 120 поведінкові науки;
Семестр - 8
Кількість тем - 5
053 Психологія,
Перший (бакалаврський) Види контрою: залік
рівень вищої освіти
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

денна форма навчання
Лекції
– 20;
Семінарські заняття – 20;
Практичні заняття –;
Лабораторні заняття –;
Самостійна робота – 80;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота –;
Реферати –;

заочна форма навчання
Лекції
–8
Семінарські заняття – 8
Практичні заняття –;
Лабораторні заняття –;
Самостійна робота – 104;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – ;
Реферати –;

2.Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психогенетики» є
формування систематизованих знань загальної теорії психогенетики; про
молекулярно-генетичні особливості та особливості середовища, що
зумовлюють генетику поведінки людини; оволодіння практичними
навичками і вміннями, необхідними для успішної професійно-практичної
діяльності, забезпечення підготовки фахівців, здатних до самостійної
оцінки генетичних питань у психології.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психогенетики» є
цілеспрямоване оволодіння студентами теоретичними знаннями загальної
теорії генетики людини та основами психогенетики і на базі теоретичних
знань формування у студентів навичок та вмінь застосування сучасних
методів психогенетики та генетики людини у професійній діяльності
психолога на практиці.
Міждисциплінарні зв’язки: еволюція, анатомія та фізіологія центральної
нервової системи, фізіологія ВНД та основи психофізіології, загальна
психологія, диференційна психологія, клінічна психологія, основи психіатрії та
неврології.
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Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати: зміст основних понять і категорій цитології, генетики та
психогенетики; основні напрями становлення і розвитку вітчизняної і
зарубіжної психогенетики; основні наукові концепції та розробки в області
психогенетики, форми, методи, що використовуються у дослідженнях
психогенетики.
вміти: визначати предмет, об’єкт та завдання психогенетики та вільно
користуватися поняттями й категоріями курсу; складати схеми
моногібридного та дігібридного схрещування та родоводів; вирішувати
завдання за основними закономірностями спадкування; використовувати
знання щодо особливостей застосування генетичних та психогенетичних
методик у професійній діяльності психолога на практиці.
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
І. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері психології,
що
передбачають
застосування
основних
Інтегральна
психологічних
теорій
та
методів
та
компетентність
характеризуються
комплексністю
і
невизначеністю умов.
Здатність
застосовувати
знання
у
ЗК-1
практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та
ЗК-2
розуміння професійної діяльності.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК-4
знаннями.
Здатність
бути
критичним
і
ЗК-5
самокритичним.
Здатність зберігати та примножувати
Загальні
моральні, культурні, наукові цінності і
компетентності (ЗК)
досягнення
суспільства
на
основі
розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у
ЗК-11 загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
Здатність
до
розуміння
природи
Спеціальні
(фахові,
СК-3
поведінки, діяльності та вчинків.
предметні)
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компетентності (СК)
СК-4

Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати,
аналізувати
та
узагальнювати психологічну інформацію з
різних джерел.

3. Програма навчальної дисципліни
Тема №1 Психогенетика як наука. Історія розвитку психогенетики.
Психогенетика – наука на межі психології та генетики. Предмет, завдання та
значення курсу. Зв'язок з іншими науками. Історія виникнення генетики як
науки. Виникнення психогенетики як частини генетики. Ф. Гальтон –
основоположник психогенетики та біометричної генетики. Позитивна та негативна
євгеніка. Основні етапи становлення та розвитку психогенетики.
Тема № 2 Матеріальний субстрат спадковості та генетична основа
простих якісних ознак.
Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль ДНК та РНК. Структура гена.
Генетичний код. Біосинтез білків – реалізація спадкової інформації. Способи
клітинного розподілу. Мітоз. Мейоз - передача спадкової інформації..
Характерні фази мейозу та поділ генетичної інформації. Поняття спадковості.
Гени. Хромосоми - носії спадкової інформації. Гомологічні та негомологічні
хромосоми. Каріотип людини. Мінливість. Спадкова, мутаційна та
комбінативна мінливість. Основні закономірності спадкування. Перший
закон Менделя. Взаємодія алельних генів. Явище повного та неповного
домінування, ко-домінування. Множинний алелізм. Плейотропія. Другий
закон Менделя. Взаємодія неалельних генів. Епістаз. Компліментарність.
Адитивна полігінія. Генетика статі. Спадкування ознак, зчеплених зі статтю.
Спадкування, обмежене й контрольоване статтю. Цитоплазматична
спадковість. Закон Харді-Вайнберга.
Тема № 3 Експериментальні методи психогенетики.
Сучасні методи психогенетики: методи генетики, методи психології,
методи генетико-математичного аналізу, класичні психогенетичні методи.
Популяційний метод. Метод Близнюків. Дізиготні (ДЗ) і монозиготні (МЗ)
близнюки. Різновиди близнюкового методу. Метод прийомних дітей.
Генеалогічний метод.
Тема №4 Психогенетика та психопатологія.
Олігофренія. Екзогенні чинники олігофренії. Геномні та хромосомні
мутації. Синдром Дауна. Аномалії статевих хромосом. Синдром
Кляйнфельтера. Синдром зайвої Y – хромосоми. Синдром ШерешевскогоТернера. Синдром Трипло-Х. Олігофренія та близькоспоріднені шлюби.
Інбридинг. Психогенетичні дослідження психічного дизонтогенеза. Аутизм.
Синдром дефіциту уваги і гіперактивності. Нездатність до навчання.
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Тема №5 Психогенетичні дослідження психологічних властивостей та
пізнавальних процесів.
Коефіцієнт спадковості інтелекту: адитивний характер спадковості.
Вплив спадковості на розвиток інтелекту (IQ). Вивчення чинників
середовища, що впливають на розвиток інтелекту. До психогенетики
обдарованості. Ермегенез. Імпрессінг. Психогенетичні дослідження
когнітивних здібностей, сприйняття, пам’яті, креативності. Психогенетика
рухів та темпераменту.
4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

з них:
Семінарськ
і заняття

8

2

2

4

72

8

8

56

12

2

4

6

12

4

4

6

16

4

2

8

120

20

20

80

Практичні
заняття
Лаборатор
ні заняття
Самостійна
робота

Лекції

Тема № 1. Психогенетика як
наука. Історія розвитку
психогенетики.
Тема № 2 Матеріальний
субстрат спадковості та
генетична основа простих
якісних ознак.
Тема № 3 Експериментальні
методи психогенетики.
Тема №4 Психогенетика та
психопатологія.
Тема № 5 Психогенетичні
дослідження психологічних
властивостей та
пізнавальних процесів.
Всього за семестр №7.

Всього

Номер та назва навчальної
теми

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Вид контролю

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної дисципліни

залік
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Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної дисципліни

Лекції

Семінарськ
і заняття

6

-

-

6

68

2

2

64

16

2

2

12

16

2

2

12

14

2

2

10

120

8

8

104

Практичні
заняття
Лаборатор
ні заняття
Самостійна
робота

Всього
Тема №1. Психогенетика як
наука. Історія розвитку
психогенетики.
Тема № 2 Матеріальний
субстрат спадковості та
генетична основа простих
якісних ознак.
Тема №3 Експериментальні
методи психогенетики.
Тема №4 Психогенетика та
психопатологія.
Тема № 5 Психогенетичні
дослідження психологічних
властивостей та
пізнавальних процесів.
Всього за семестр №7.

Вид контролю

з них:

Номер та назва навчальної
теми

залік

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Завдання, що виносяться на самостійну роботу студента
Тема №1. Психогенетика як наука. Історія розвитку
психогенетики.
Підготовити відповіді на запитання:
1. Ф. Гальтон - основоположник психогенетики.
2. Історія психогенетики в Росії.
3. Спадковість интелекта и расова політика.
4. Міжнародний проект «Геном людини».
Виконати практичні завдання:
1.
Провести аналіз позитивної та негативної євгеніки.
Заповнити таблицю.
1. Заповнити таблицю етапів у розвитку психогенетики.
Тема № 2 Матеріальний субстрат спадковості та генетична
основа простих якісних ознак.

Література:

1; 3; 6; 7; 9.
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Підготовити відповіді на запитання:
1. Каріотип людини та будова хромосом.
2. Нуклеїнові кислоти, склад, структура та біологічні
функції ДНК, РНК.
3. Генетичний код, синтез білка.
4. Мейоз та розподіл генетичної інформації.
5. Менделюючі ознаки.
6. Закони спадковості Менделя.
7. Моно- та дігибридне схрещування.
8. Взаємодія алельних та неалельних генів.
9. Генетика статі та спадкування ознак, зчеплених зі
статтю.
10. Спадкування, обмежене й контрольоване статтю.
11. Цитоплазматична спадковість.
12. Мінливість та її різновиди.
Виконати практичні завдання:
1. Рішення типових завдань.
Тема №3 Експериментальні методи психогенетики.
Підготовити відповіді на запитання:
1. Класичний метод близнюків.. Різновиди методу
близнюків.
2. Метод прийомних дітей.
3. Популяційний метод.
4. Сімейні дослідження. Метод аналізу родоводів.
Виконати практичні завдання:
1. Засвоїти техніку генеалогічного методу.
2. Скласти схему родоводу своєї сім’ї.
3. Скласти схему родоводу О.С. Пушкіна.
Тема №4 Психогенетика та психопатологія.
Підготовити відповіді на запитання:
1. Олігофренія. Екзогенні чинники олігофренії.
2. Геномні та хромосомні мутації.
3. Синдром Дауна.
4. Аномалії статевих хромосом.
5. Синдром Кляйнфельтера. Синдром зайвої Y – хромосоми.
6. Синдром Шерешевского-Тернера.
7. Синдром Трипло-Х.
8. Олігофренія та близькоспоріднені шлюби. Інбридинг.
9. Психогенетичні дослідження психічного дизонтогенеза.
Аутизм.
Питання для самостійної роботи та теми рефератів:
1. Психічні захворювання і спадкоємність.
2. Розумова відсталість і спадкоємність.
1. Девіантне поводження і спадкоємність.
Тема № 5 Психогенетичні дослідження психологічних
властивостей та пізнавальних процесів.
Підготовити відповіді на запитання:
1. Психогенетичні дослідження інтелекту.
2. Психогенетичні
дослідження
когнитивних
спроможностей.

1; 2; 3; 5; 6; 8.

1; 3; 4; 6; 7; 9.

1; 3; 6; 8; 9.

1; 3; 6; 7; 8.
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3. Аналіз психогенетичних досліджень креативності.
4. Психогенетика темперамента.
Питання для самостійної роботи та теми рефератів:
1. Расові розходження і спадковість інтелекту.
2. Факторно-аналітичний підхід до дослідження особистості
та психогенетичні дослідження.

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Ф. Гальтон - основоположник психогенетики.
2. Розвиток психогенетики в ХХ столітті.
3. Міжнародний проект «Геном людини».
4. Психічні захворювання і спадкоємність.
5. Розумова відсталість і спадкоємність.
6. Психогенетичні дослідження психічного дизонтогенеза.
7. Аутизм.
8. Девіантне поводження і спадкоємність.
9. Расові розходження і спадковість інтелекту.
10.Факторно-аналітичний підхід до дослідження особистості
психогенетичні дослідження.

і

5.1.2. Теми курсових робіт
немає
5.1.3. Теми наукових робіт
Немає
6. Методи навчання
Навчання з дисципліни проходить у формі: лекцій, семінарських занять, а
також самостійної та індивідуальної роботи.
конспектування лекцій та самостійне опрацьовування лекційного
матеріалу за власним конспектом лекцій;
підготовка до семінарських занять;
вирішення практичних завдань;
частково-пошуковий метод;
метод наукового порівняння;
метод проектів у формі індивідуальних/групових навчальних
проектів;
інтерактивний метод роботи в малих групах.
- Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення: наукової
літератури за темою та підготовка відповідей на додаткові питання;
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- Індивідуальна робота передбачає виконання наукових робіт у вигляді
рефератів та тематичних повідомлень, у рішенні практичних генетичних
завдань.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий
контроль
1. Предмет психогенетики.
2. Психогенетика як галузь науки.
3. Історія виникнення психогенетики.
4. Євгеніка.
5. Основні етапи становлення та розвитку психогенетики.
6. Особливості будови нуклеїнових кислот та їх біологічна функція.
7. Хромосоми: будова, функції, класифікації.
8. Ген, його структура та функції.
9. Генетичний код.
10.Етапи синтезу білка.
11.Процес синтезу білка та його біологічна сутність.
12.Мейоз. Його фази та біологічна сутність.
13.Процеси, що лежать в основі передачі генетичного матеріалу, з
урахуванням особливостей їхнього протікання у людини.
14.Молекулярні основи консервативності спадковості.
15.Генотип та фенотип людини.
16.Поняття каріотипу.
17.Поняття алеллю та локусу.
18.Домінантність та рецесивність.
19.Закони Г.Менделя.
20.Повне та неповне домінування генів.Ко-домінування генів.
21.Сутність хромосомної теорії спадковості.
22.Зчеплення та кросинговер генів.
23.Летальні гени.
24.Серії множених генів.
25.Генне означення статі.
26.Спадковість, що зчеплена зі статтю.
27.Спадкування, обмежене й контрольоване статтю.
28.Цитоплазматична спадковість.
29.Взаємодія алельних та неалельних генів.
30.Епістаз.
31.Полігенні ознаки.
32.Компліментарні гени.
33.Види мінливісті.
34.Аналіз модифікаційної та спадкоємної мінливості ознак людини.
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35.Сутність мутаційної теорії.
36.Класифікації мутацій.
37.Методи психогенетики.
38.Близнюковий метод та його різновиди.
39.Генеалогічний метод.
40.Методика складання родоводів.
41.Метод прийомних дітей.
42.Дослідження родичів в сім'ях.
43.Популяційний метод.
44.Психогенетика сенсорних здібностей.
45.Дослідження рухового поводження.
46.Психогенетика темпераменту.
47. Спадковість IQ.
48.Явище емергенезу.
49.Імпрессінг.
50.Вплив середовища на коефіцієнт інтелекту.
51.Расові розходження і спадковість інтелекту.
52.Спадкові психічні захворювання.
53.Хромосомні аберації. Синдром Дауна.
54.Аномалії набору статевих хромосом.
55.Синдром Шерешевского—Тернера.
56.Синдром Трипло-Х.
57.Синдром Клайнфельтера. Синдром зайвої Y-хромосоми.
58.Аутизм.
59.Основні чинники, що лежать в основі психічних розладів.
60. Роль психогенетики в медицині.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи;
- перевірка виконання індивідуальних/групових навчальних проектів;
- оцінка роботи в малих групах.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських
занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти знань, умінь
та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір
приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
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Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр
перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне
значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу
до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна
кількість балів
(перед
підсумковим
контролем)

Результат
=(

навчальних
занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за
семестр

) /

2 ) *10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених
етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої
освіти не з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науковопедагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (залік) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10,
таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі
(екзамені), які використовуються при розрахунку успішності здобувачів,
становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (заліку).
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Підсумкові бали
=

навчальної
дисципліни

Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим
контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену допускається не більше двох разів з кожної
навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу
якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівника.
Вимоги
дисципліни.

до

Робота
під
навчальних занять

здобувачів

час

стосовно

засвоєння

змісту

навчальної

Самостійна та індивідуальна Підсумковий
робота
контроль

Підготувати 2 доповіді або
Отримати не менше 4 реферати, прийняти участь у
позитивних оцінок під час індивідуальному/груповому
інтерактивних
занять, навчальному проекті, вирішити
роботи в малих групах.
проміжні контрольні завдання
або тести.

Отримати
за
підсумковий
контроль не менше
30
балів

Оцінка
в балах

Оцінка за
національною
шкалою

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

90 – 100

Відмінно
(«зараховано»)

А

80 – 89

Добре
(«зараховано»)

B

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані
в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання, виконані, якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двоматрьома незначними помилками.
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75 – 79

C

65 –74

D
Задовільно
(«зараховано»)

60 – 64

E

21–59

FX
Незадовільно
(«не
зараховано»)

1–20

F

«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані,
якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками або з однією–двома значними
помилками.
«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки, робота з
трьома значними помилками.
«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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