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1.Опис навчальної дисципліни  

   

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 4 

 

 

годин – 120 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

1-й 1-2-й 

Лекції 

28  год. 6 

Практичні, семінарські 

14 год. 4 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

78 год. 110 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування у студентів знань із зоопсихології та порівняльної психології, 

поглиблення знань студентів із закономірностей походження і розвитку психіки тварин і 

людини, про загальне і відмінне в їхній психічній діяльності, показати можливість 

використання зоопсихологічних знань у психологічній практиці. 

Завдання: 

- ознайомити студентів з предмет та основними поняттями зоопсихології та 

порівняльної психології; теорією виникнення та розвитку психіки; 

- сформувати у студентів уявлення про типи і форми поведінки організмів; 

- надати знання про основні стадії розвитку психіки, механізми відображальної 

діяльності на різних стадіях розвитку психіки,  особливості мислення тварин та людини,  

ролі другої сигнальної системи у розвитку людини та  виникнення свідомості; 

- сформувати у студентів навички використовувати отримані знання для розв’язання 

практичних задач; при написанні рефератів, підготовці повідомлень; 

- закріпити на практиці знання та вміння  визначати особливості розвитку психіки у 

філогенезі та онтогенезі; розуміння відмінностей психіки тварини від психіки людини. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги  

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,  обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій. 

 ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 

осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування методів когнітивної 

та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного стану. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати: 

- предмет та основні поняття зоопсихології та порівняльної психології; 

- теорії виникнення та розвитку психіки; 

- типи і форми поведінки організмів; 
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- основні стадії розвитку психіки; 

- механізми відображальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки; 

- особливості мислення тварин та людини; 

- роль другої сигнальної системи у розвитку людини; 

- виникнення свідомості; 

- відмінності психіки тварини від психіки людини. 

вміти: 

- використовувати отримані знання для розв’язання практичних задач; 

- використовувати отримані знання при написанні рефератів, підготовці повідомлень; 

- визначати особливості розвитку психіки у філогенезі та онтогенезі; 

- давати характеристику основним стадіям розвитку психіки. 

-  

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовій модуль 1. Наукові засади дослідження психологічної діяльності 

тварин. 

Тема 1.Вступ до зоо- та порівняльної психології. Історія зоопсихології: від 

античності до 21 століття. 

Предмет, завдання і методи зоопсихології і порівняльної психології. Місце 

зоопсихології та порівняльної психології серед інших наук. 

Погляди на природу психіки тварин у античний період. Середньовічні уявлення  про 

психіку тварин. Об’єктивні методи дослідження поведінки та психіки тварин. Виникнення 

зоопсихології як науки. Розвиток зоопсихології.  Етологія. 

 

Тема 2.Походження та еволюція психіки.  
Суперечливість поглядів на питання о наявності психіки. Проблема критерія 

психологічного (панпсихізм, біопсихізм, анімалпсихізм, нейропсихізм, антропопсихізм). 

Стадії розвитку психіки тварин згідно з Леонт’євим і Фабрі.  Стадія елементарної сенсорної 

психіки: низький та високий рівні психологічного розвитку. Стадія перцептивної психіки: 

низький, високий та найвищий рівні розвитку перцептивної психіки. 

 

Змістовий модуль 2.Загальна характеристика психологічної діяльності тварин 

та людини. 

Тема 3.Таксиси. Інстинктивна поведінка. 

Види та особливості таксису. Внутрішні та зовнішні чинники  інстинктивної 

поведінки. Інстинктивна поведінка як основа життєдіяльності тварин. Структура 

інстинктивної поведінки. Класифікації інстинктів (за І. П. Павловим, П. В. Сімоновим). 

Особливості інстинкту. Статевий та батьківський інстинкт. Імпрінтінг. Грумінг.  Інстинкти 

людини.  

 

Тема 4. Дослідження поведінки тварин.  

Основні напрямки вивчення поведінки тварин. Типи адаптивної поведінки. 

Демонстративна, ритуальна та територіальна поведінка. Брачна поведінка. Соціальна 

поведінка. Комунікативна поведінка. Ігрова поведінка. Оборонна поведінка. Агресія. 

Агоністична поведінка. Фактори, які впливають на появу агресії. Варіанти взаємодії тварин 

під час конфліктної ситуації.  

 

Тема 5. Навчання – основа набутої поведінки.  

Зальна характеристика процесу навчання. Особливості навичок. Класифікація форм 

та особливостей придбаної поведінки тварин. Неасоціативне навчання: сенсибілізація та 

зникнення. Асоціативне навчання: класичний та інструментальний умовний рефлекс. 
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Когнітивні процеси:   латентне навчання, просторове навчання, вибір за зразком, завчання 

послідовності стимулів. Інсайт-навчання. Облігатне та факультативне навчання. 

Дослідження навчання тварин у природних та лабораторних умовах. 

 

Тема 6. Елементарне мислення тварин.  

Визначення поняття «мислення тварин». Основні напрямки вивчення елементарного 

мислення тварин. Вивчення здатності тварин до узагальнення та абстрагування. Здатність 

тварин до символізації. Вивчення елементів свідомості у тварин. Критерії наявності пам’яті 

у тварин. Види пам’яті за Бериташвілі.  Проблема інтелекту тварин. Роль розумової 

діяльності у поведінці тварин. Роль розумової діяльності у поведінці тварин. Мислення 

людини та розумова діяльність тварин.  

 

Тема 7. Порівняльне вивчення психіки тварин та людини. Практичні аспекти 

зоопсихології та порівняльної психології. 

Порівняльні дослідження онтогенезу людини та тварин. Порівняльні дослідження 

антропогенетично значимих особливостей психіки на різних еволюційних рівнях. 

Використання зоопсихологічних знань у господарській та природозберігальній діяльності. 

Використання зоопсихологічних знань у психокоррекційній та у розвиваючій роботі з 

дітьми. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі Усь

ого 

у тому числі 

л п/с ла

б 

ср л п/с ла

б 

ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10  11  12  

ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ 1. Наукові засади дослідження психологічної діяльності 

тварин. 

Тема 1. Вступ до зоо- та 

порівняльної психології. 

Історія зоопсихології: від 

античності до 21 століття. 

17 4 2  11 17 2   15 

Тема 2. Походження та 

еволюція психіки. 

17 4 2  11 16    16 

Разом за змістовим модулем 

1 

34 8 4  22 33 2   31 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Загальна характеристика психологічної діяльності 

тварин та людини. 

Тема3.Таксиси. Інстинктивна 

поведінка. 

17 4 2  11 19 2 2  15 

Тема 4. Дослідження 

поведінки тварин. 

17 4 2  11 16    16 

Тема 5. Навчання – основа 

набутої поведінки. 

17 4 2  11 19 2 2  15 

Тема 6. Елементарне 

мислення тварин. 

17 4 2  11 16    16 
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Тема 7. Порівняльне 

вивчення психіки тварин та 

людини. Практичні аспекти 

зоопсихології та 

порівняльної психології. 

18 4 2  12 17    17 

Разом за змістовим модулем 

3 

86 20 10  56 87 2 4  79 

Разом  120 28 14  78 120 6 4  110 

 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські  заняття не передбачені. 

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

очна заочна 

1.  Вступ до зоо- та порівняльної психології. Історія зоопсихології: 

від античності до 21 століття. 

2  

2.  Походження та еволюція психіки. 2  

3.  Таксиси. Інстинктивна поведінка. 2 2 

4.  Дослідження поведінки тварин. 2  

5.  Навчання – основа набутої поведінки. 2 2 

6.  Елементарне мислення тварин. 2  

7.  Порівняльне вивчення психіки тварин та людини. Практичні 

аспекти зоопсихології та порівняльної психології. 

2  

 Разом 14 4 

 

7. Теми лабораторних  занять 

Лабораторні  заняття не передбачені. 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

годин 

очна заочна 

1.  Вступ до зоо- та порівняльної психології. Історія зоопсихології: від 

античності до 21 століття (реферат). 

11 15 

2.  Походження та еволюція психіки (презентація). 11 16 

3.  Таксиси. Інстинктивна поведінка (реферат, практичне завдання).  11 15 

4.  Дослідження поведінки тварин (реферат, практичне завдання).  11 16 

5.  Навчання – основа набутої поведінки (реферат, практичне 

завдання). 

11 15 

6.  Елементарне мислення тварин (презентація) . 11 16 

7.  Порівняльне вивчення психіки тварин та людини. Практичні 

аспекти зоопсихології та порівняльної психології (реферат). 

12 17 

 Разом 78 110 

 

9. Методи навчання 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 
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– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання практичних 

завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 

індивідуальних завдань: складання реферату і підготовку презентацій та практичні 

завдання.   

 

10. Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента 

з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань 

та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, 

практичні заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що обговорюються та відпрацьовуються на семінарських 

заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає індивідуальні завдання: реферати, презентації, практичне завдання. 

Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи 

здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів 

за результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою.  

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він 

повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну 

кількість залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, проте 

хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з 

урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни. 

 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (15 балів 

за теми 1,2 та 12 

балів за теми 3-7) 

 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 

аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 

першоджерела, тощо).  

Добре (14 балів 

теми 1,2 та 10 балів 

за теми 3-7) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу.  

Задовільно 12 балів 

теми 1,2 та 8 балів 

за теми 3-7) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 
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Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (9 

балів теми 1,2 та  6 

балів за теми 3-7) 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни.  

Критерії оцінювання самостійної роботи  

Вид Максим к-

сть балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 4 здатність студента презентувати доповідь відповідно 

змісту навчального матеріалу та супроводити її 

оригінальним візуальним представленням. 

Реферат 4 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела; продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних норм 

української літературної мови. 

Практичне  завдання 2 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Історія розвитку зоопсихології.  

2. Предмет та методи досліджень у порівняльній психології  

3. Проблема виникнення та еволюції психіки. Дратівливість та чуттєвість.  

4. Концепція еволюції психіки Леонтьєва-Фабрі.  

5. Елементарна сенсорна психіка: нижчий рівень;  

6. Елементарна сенсорна психіка: вищий рівень.  

7. Перцептивна психіка: нижчий рівень;  

8. Перцептивна психіка: вищий рівень;  

9. Перцептивна психіка: найвищий рівень.  

10. Інстинктивна поведінка як основа життєдіяльності тварин.  

11. Зовнішні та внутрішні чинники інстинктивної поведінки.  

12. Ключові та наднормальні стимули.   

13. Фільтрація стимулів. Периферична та центральна фільтрація.  

14. Структура інстинктивної поведінки.  

15. Уявлення про імпринтинг. Властивості імпринтингу.  

16. Види та функції імпринтингу.  

17. Навчання у тварин. Форми навчання . 

18. Неасоціативне та асоціативне навчання.   

19. Когнітивні процеси.  

20. Елементарне мислення.  

21. Основні напрямки вивчення мислення тварин. Експериментальні моделі.  

22. Здібність тварин до узагальнення та абстрагування.  

23. Здібність тварин до символізації.  

24. Вивчення елементів свідомості у тварин.  

25. Передумови розвитку інтелекту людини.   
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26. Інтелектуальна діяльність тварин у порівняльному аспекті з людиною.  

27. Використання тваринами знарядь праці.  

28. Розвиток психіки тварин в онтогенезі.  

29. Особливості пренатального та постнатального розвитку психіки тварин.  

30. Психічна діяльність тварин в ювенільному періоді.  

31. Загальна характеристика ігри, формування рухомої активності та комунікації 

в іграх.  

32. Агресія: визначення, теоретичні напрямки.  

33. Концепція агресії К. Лоренца.  

34. Функціональний аспект агресії.  

35. Види агресивної поведінки.  

36. Сексуальна поведінка тварин. Стратегія статей.  

37. Материнський інстинкт. Еволюції турботи про потомство.  

38. Комунікація тварин. «Мова» тварин та мова людини.  

39. Складна поведінка медоносної бджоли.  

40. Навчання вищих мавп людській мові.  

 

12.  РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточний та періодичний контроль 

Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Індивідуальне 

самостійне 

завдання  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

10 100 15 15 12 12 12 12 12 

30 60 

90   

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ 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 
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13.Навчально методичне забезпечення 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 

- Мультимедійні презентації; 

- Силабус; 

- допоміжний роздатковий матеріал.  
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НАУ, 2003. – 73 с. 

2.Кириленко В.Г. Зоопсихологія та порівняльна психологія : [Методичні рекомендації з 

вивчення дисциплінидля студентів КНЛУ спеціальність «психологія» : методичний 

посібник] / Кириленко Валентина Граціянівна – К. : вид-во , 2015. – 56 с. 

3.Коляденко Н. В. Зоопсихологія та порівняльна психологія: підручник / 

Н. В. Коляденко. — Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 

2019. — 508 с.  
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5.Москалець В. П. Зоопсихологія та порівняльна психологія [текст]: 

підручник. Вид. 2-ге перероб., доп. / В. П. Москалець. Київ : 

Видавництво Ліра-К, 2020. 224 с. 

6.Шевців М.В., Філоненко М.М. Зоопсихологія з основами етології: Підручник – К: Центр 

учбової літератури, 2013.  242 с. 

7.Чайченко Г. М. Поведінка і психіка тварин: Навчальний посібник. – Київ: ВПЦ 

«Київський ун-т», 2000. 198 с. 
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