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В змісті  курсу розкриті такі питання:

 чинники виникнення аномалій розвитку дитини, фактори ризику, що

ускладнюють перебіг вагітності та народження здорової дитини;

 роль спадковості й навколишнього середовища у генезі хвороб;

 основні поняття і терміни сучасної генетики;

 особливості спадковості людини, спадкові та молекулярні хвороби;

 природу психічних розладів, хромосомні аберації;

 причини аномальної і девіантної поведінки людини;

 генетика алкоголізму, агресивної поведінки;

 використання генетичних маркерів у прогнозуванні особливостей

формування поведінки та психічних ознак людини.

Навчальна дисципліни «Генетика поведінки і психічних розладів»

спрямована на виявлення впливу спадкових та середовищних факторів у

ґенезі психічних розладів та розладів поведінки.



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

Мета навчальної дисципліни «Генетика поведінки і психічних розладів»:

засвоєння здобувачами знань про молекулярно-генетичні особливості та

особливості середовища, що зумовлюють генетику поведінки і психічні

розлади людини; формуванню професійних навичок психолого – генетичного

консультування особливостей онтогенетичного розвитку людини.



 Загальна характеристика генетики поведінки і психічних розладів

 Уявлення сучасної генетики про механізми спадкоємності

 Методи досліджень генетики поведінки і психічних розладів

 Типологія генотип–середовищних ефектів

 Генетичне дослідження інтелекту

 Темперамент і особистість

 Генетика психічних розладів.

 Генотип і середовище в психічному дизонтогенезі

 Генетика аномальної та девіантної поведінки.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


