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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Зоопсихологія та порівняльна психологія 

Викладач (-і) Шевчук Роман Михайлович,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роботи 

Контакти  +380954014362 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, 150 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Зоопсихологія (від грецького zoon – тварина, psyche – душа, logos – наука) - наука про 

психічну діяльність тварин, її прояви, походження, розвиток у видовому та 

індивідуальному аспектах, про формування психічних процесів у тварин в онтогенезі, 

походження та розвиток психіки, її розвиток в процесі еволюції, наука, яка розглядає і 

біологічні передумови, і передісторію зародження людської свідомості. 

Поява наукової порівняльної психології та зоопсихології датується кінцем XVIII - 

серединою XIX ст., коли з'явилися праці видатних біологів тих часів - Ж.Б. Леклерк-

Бюффона, Ж.-Б. Ламарка, Ч. Дарвіна та ін. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. ВСТУП В ЗООПСИХОЛОГІЮ ТА ПОРІВНЯЛЬНУ 

ПСИХОЛОГІЮ. 

 Змістовний модуль 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХІКИ ТВАРИН 

Змістовний модуль 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИНИ 

Зоопсихологія вивчає особливості та закономірності розвитку психіки тварин, а 

також поведінки на різних етапах розвитку тваринного світу (у процесі біологічної 

еволюції). Основа психічного відображення - це поведінка, завдяки якій відбувається 

взаємодія тварини з навколишнім середовищем; інакше кажучи, без поведінки немає 

психіки. Але й без психіки немає справжньої поведінки, оскільки, походячи від 

поведінки, психіка вторинно сама регулює й спрямовує зовнішню активність організму. 

Пізнання тваринами зовнішнього світу здійснюється перш за все завдяки їх 

руховій активності; пізнання людиною навколишнього світу відбувається за поєднання 

абстрактно-логічного та конкретно-чуттєвого мислення. 

Проте без знання особливостей розвитку психіки та поведінки тварин не можна 

зрозуміти появу людської свідомості у процесі еволюційного розвитку на Землі, бо 

певні елементи свідомості властиві й тваринам. І нічого дивного в цьому немає, 

оскільки людина не тільки цар Природи, але й її "неслухняне дитя". У психіці та 

поведінці людини є так багато спільного з психікою і поведінкою тварин, що це ще раз 

підкреслює єдність походження та розвитку усього органічного світу. На сучасному 

етапі розвитку зоопсихології вчені переважно досліджують когнітивні (пізнавальні) 

здібності тварин. Нині зоопсихологія є основною наукою про інтелектуальну та 

адаптивну поведінку тварин. 

У наш час поведінку тварин вивчають різні фахівці: психологи, зоологи, 

антропологи, фізіологи, лікарі ветеринарної медицини та практичні працівники багатьох 

галузей сільського господарства. Вони по-різному ставляться до тих аспектів поведінки, 



які їх цікавлять, але майже усі вони мають так багато спільного, що їх дослідження 

зливаються в єдину науку про поведінку тварин - етологію. Проте слід зауважити, що 

основні відомості щодо поведінки тварин одержано завдяки активній роботі 

представників двох наук - етології та зоопсихології. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Мета курсу: сформувати у студентів систему знань про закономірності філо - та 

онтогенетичного розвитку психічного відображення, спільне та відмінне психічних 

функцій тварин та людей, наукове розуміння загального процесу становлення та 

розвитку психіки, з’ясувати проблеми біологічного і соціального в поведінці, ролі 

біологічних детермінант у психіці. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

- основи знань для розуміння загального процесу розвитку психіки та поведінки 

тварин в онтогенезі;  

- класичні та сучасні уявлення про еволюцію психіки, з сучасним станом знань та 

прикладними дослідженнями в галузі зоопсихології та порівняльної психології; 

- можливості об'єктивного вивчення психічного відображення тварин на основі 

аналізу їхньої поведінки;  

- як працювати з літературою та уміти орієнтуватись в сучасних напрямах 

розвитку комплексу наук про поведінку та психіку тварин, уміти самостійно 

організовувати та проводити практичну і дослідницьку роботу в галузі 

зоопсихології, засвоювати спеціальні методи, методики та процедури.  

- принцип закріплення знань студентів за основними розділами курсу; 

- розвивати вміння демонструвати знання, які отримані на заняттях та в процесі 

самостійного вивчення курсу; 

- формувати вміння здійснювати перспективне планування своєї діяльності;  

- формувати навички проведення спостереження та порівняльного аналізу 

поведінки тварини та людини; 

- формувати вміння працювати з матеріалами, які необхідні для роботи;  

-  способ реалізації мети кожного заняття, відповідно до мети добирати методи та 

засоби навчання. 
вміти: 

 давати характеристики основним поняттям курсу та порівнювати психічні 

особливості тварин, які знаходяться на різних стадіях та рівнях філогенезу, 

порівнювати психічні особливості людини та тварин;  

 здійснювати теоретичний аналіз становлення та історичного розвитку основних 

категорій порівняльної психології; 

 будувати наукові підходи до розуміння проблеми різноманітних форм поведінки, 

враховувати взаємодію вроджених та набутих форм поведінки та ролі 

генетичної готовності до научіння,  

 актуалізувати знання зоопсихології та порівняльної психології при вивченні 

інших дисциплін.  

             володіти: 

 базовими поняттями, інструментарієм, методами організації та проведення 

конкретних досліджень в галузі зоопсихології та порівняльної психології; 

 навичками отримання інформації про живі організми з різних джерел, аналізу, 

проектування і конструювання навчального матеріалу при вивченні дисципліни;  

 первинними навичками побудови самостійних теоретичних та 

експериментальних досліджень з зоопсихології, технікою спостереження; 



теоретичними знаннями із зоопсихології та порівняльної психології 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 50 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
24 

самостійна робота 76 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

5 053 Психологія 3 обов’язкова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. ВСТУП В ЗООПСИХОЛОГІЮ ТА ПОРІВНЯЛЬНУ ПСИХОЛОГІЮ. 

Тема1.  Загальнотеоретичні і методологічні основи 

зоопсихології та порівняльної психології 

2 - 4 

Тема 2. Історія розвитку зоопсихології та порівняльної 

психології 

2 2 6 

Тема 3. Методи дослідження в зоопсихології та 

порівняльної психології 

4 2 8 

Модуль ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХІКИ ТВАРИН 

Тема 4. Проблема походження психіки, основні підходи 

до вирішення питання про зародження психіки тварин. 

Критерії психічного 

2 2 8 

Тема 5. Еволюція психіки: стадіальні та рівневі концепції 

розвитку психіки, особливості образу життя тварин. 

4 2 12 

Тема 6. Онтогенез поведінки та психіки тварин 6 2 8 

Модуль ІІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

ТА ТВАРИНИ 

Тема 7.  Вроджені форми поведінки тварин 4 2 6 

Тема 8. Комунікативна, інформативна та пізнавальна 

поведінка тварин 

4 2 6 

Тема 9. Процес научіння. Здібність до умовиводів у 

вищих тварин. 

4 2 6 

Тема 10. Особливості психічних функцій у тварин 4 2 4 

Тема 11.Елементарне мислення тварин 4 2 2 

 Тема 12.  Наукові концепції та проблема об’єктивного 

вивчення психіки та поведінки тварин. Порівняльне 

вивчення психіки людини та тварин. 

6 2 4 

Тема 13.Еволюція психіки та антропогенез. Використання 

зоопсихологічних знань в різних галузях життєдіяльності 

людини. 

4 2 2 

Загальна кількість годин 50 24 76 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна Критерії та норми оцінювання знань із зоопсихології та 



система 

оцінювання 

курсу 

порівняльної психології:  
1) характер володіння знаннями із зоопсихології та порівняльної 

психології (рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, 
повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань із зоопсихології та порівняльної 
психології (логіка мислення, аргументація, послідовність і 
самостійність викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 



у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 
1. Сердюк Л.З. Порівняльна психологія. – К.:Вид-во «Університет Україна», 2014.-

176с. 

2. Коляденко Н.В. Зоопсихологія та порівняльна психологія.-К.: ДП Видавничий 

дім «Персонал», 2019.-459с. 

3. Москалець В.П. Зоопсихологія та порівняльна психологія –К.: Вид-во «Центр 

навчальної літератури»,2017.-200с. 

4. Шевців М.В. Зоопсихологія з основами етології –К.:Вид-во «Центр навчальної 

літератури»,2013.-242с. 

5. Яцина С.В. Зопсихологія. Навчально -методичний посібник Вид-во УжНУ 

«Говерла»,2010.-145с 

Додаткова: 



1. Вагнер В.А. Сравнительная психология. - М., 2003 

2. Гічан І.С. Порівняльна психологія. Зоопсихологія. Конспект лекцій. – К.: 

НАУ, 2003. – 73с.  

3. Губко О.Т. Основи зоопсихології. Навчальний посібник / За ред. 

С.І.Болтівця. – К.: Світогляд, 2006. – 190с. 

4. 3айченко Г.М. Зоопсихологія та порівняльна психологія: тексти лекцій - К., 

1992.  

5. Зоопсихологія з основами етології. – Мирослав Шевців, Мирослава 

Філоненко. – К: Центр учбової літератури, 2013. – 242с. 

6. Зорина З. А., Полетаева И. И. Зоопсихология. Элементарное мышление 

животных. – М. : Аспект Пресс, 2001 .– 320 с  

7. Ладыгина-Котс Н.Н. Дитя шимпанзе и дитя человека. В 2 томах. Том 1. М.: 

МПСИ. 2011. – 602 с 

8. Мороз Л.І. Словник-довідник з дисципліни "Порівняльна психологія".-

К.,1999 

9. Туриніна О.Л., Сердюк Л.З. Порівняльна психологія // Навчальний 

посібник.-Київ.- 2005.-227 с. 

10. Чайченко Г.М. Зоопсихологія і порівняльна психологія. К. Видавництво 

КНУ. 2013-,189с. 

Інформаційні ресурси: 
1. . http://zoopsy.narod.ru – авторський сайт  

2. . http://www.ethology.ru  

3. . http://www.yourphoto.ru  

4. . http://www.mavicanet.ru  

5. . http://www.psychologies.ru 

6. . http://www.zooproblem.net  

 

Викладач _________________  
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