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ВСТУП 
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-

модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної 

дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до 

відома викладачів та студентів.  
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 

навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 

видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 

та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 

модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 

багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  
 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  
Дана навчальна дисципліна є невід’ємною складовою сукупності знань 

та вмінь, що формують професійний профіль майбутнього спеціаліста 
психолога, дозволить створити передумови для усвідомленого підходу до 

практичної роботи. 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 

 Мета викладання дисципліни полягає у  висвітлення основних етапів 

виникненні становлення науки про поведінку і психіку тварин, співставленні 
основних форм поведінки людини й тварини з філо- та онтогенетичної точок 

зору. 
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 - ознайомлення з виникненням, розвитком та функціонуванням психіки 

у тварин; 
 - висвітлення відображальної природи психіки; 
 - розкриття взаємозв’язку психіки та поведінки; 
 - співвідношення вродженого та набутого; 
 - вивчення основних закономірностей розвитку психіки в філогенезі; 
 - ознайомлення з передумовами виникнення та розвитку психіки 

людини; 
 - узагальнення і аналіз сучасних досягнень етологічних та 

зоопсихологічних досліджень.  
 1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
 
Знати:  

 - основні поняття зоопсихології та порівняльної психології як 

спеціального  наукового напрямку, головною задачею якого є вирішення 



проблеми  біологічного та соціального в психіці людини, конкретних форм їх 

взаємодії, взаємовпливу; 
 - форми взаємодії та взаємовпливу біологічного та соціального в 

психіці людини; 
 - питання якісної різниці між людською психікою та психікою тварин, 

механізм онтогенетичного розвитку поведінки тварин; 
- основні фактори інстинктивної поведінки, навчання та адаптивної 

перебудови тварин до умов середовища в процесі онтогенезу; - основні 

закономірності формування тваринами індивідуального досвіду шляхом 

навчання; 
 - загальні закономірності в розвитку психічних функцій в процесі 

філогенезу та онтогенезу. 
 Вміти: 
 - самостійно аналізувати різні функції, властивості психіки людини та 

тварини, що відрізняються по своєму походженню, розвитку та прояву; 
 - самостійно розрізняти вплив природних та соціальних факторів на 

психіку людини і тварини; 
 - самостійно співставляти фактори біологічного та соціального в 

психіці людини; 
    -  самостійно аналізувати умови формування індивідуально-
пристосувальної діяльності тварин; 
 - зіставляти  фактори, одні з яких властиві людині та тварині від 

природи, а інші розвиваються в процесі навчання та виховання. 
 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
 Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається із одного класичного навчального модуля.  
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 

№1 „Основи зоопсихології та порівняльної  психології”  студент повинен 
 Знати:   

- предмет та основні методи  зоопсихології та порівняльної психології; 
- історію вчень про психіку тварин; 
- виникнення психічного відображення; 
- первісні форми психіки 
- основні етапи розвитку психіки, поведінки та мислення; 
- закономірності формування досвіду шляхом навчання. 
Вміти: 

          - самостійно розкривати загальнотеоретичні питання зоопсихології та 

порівняльної психології; 
          -   самостійно  характеризувати психічні процеси та властивості тварин. 
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