
Анотація  
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. 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. 
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.  
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: 
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- 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. 
  

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 

 

 

  
 
 
 
 
 
                                  
                                     
                   
 
 

 

 
 
 
 
 

-  
- 1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма  
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів–05  
 

Галузь знань: 
 

05 –  Соціальні та 
поведінкові науки 

 
 

Спеціальність  
053 

Психологія 
 

Обов’язкова  

Модулів–03 Рік підготовки: 

Змістових модулів –03 3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 150 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

50 год.  год. 

Практичні 

 
Диференціальна 
психофізіологія 

 
 

Анатомія та 
еволюція нервової 

системи 

 
Психофізіологія 

 

 
Загальна 

психологія 

 
Антропологія 

 
Зоопсихологія та 

порівняльна психологія 
 

Основи біології 

та генетики 
людини 

 



04 
 

СВО: 
бакалавр 

24 год. год. 

Лабораторні 

0 год. год. 

Самостійна робота 

76 год.   год. 

Індивідуальні завдання 

0 год.  год. 

Вид контролю 

екзамен екзамен 

 

 
 

Структура  навчальної дисципліни 
 
№ п/п Назва теми Обсяг навчальних занять 

(год.) Всього Лекції Практич
ні 

заняття 

СРС 

„ Основи зоопсихології та порівняльної  психології ” 
1.1 Предмет, методи та завдання  

зоопсихології та порівняльної 
психології  

6 2 2 2 

1.2 Інстинктивна поведінка тварин 8 2 2 4 
1.3 Психічна діяльність тварин в 

онтогенезі  
8 2 2 2 

1.4 Елементарна сенсорна та 
перцептивна психіка 

6 2 - 4 

1.5 Навчання тварин 6 2 - 4 
1.6 Поведінка тварин. Інтелектуальна 

поведінка тварин 
8 2 2 4 

1.7 Онтогенетичний розвиток пам’яті 6 4 - 2 
1.8 Ієрархія та домінування у тварин 6 2 2 2 
1.9 Еволюція психіки та антропогенез 6 2 - 4 

1.10 Модульна контрольна робота №1 3  2 1 
1.11 Біологічні передумови 

антропогенезу. 
6 2 - 4 

1.12 Соціобіологія. Психологія групової 
поведінки тварин та 
функціонування тваринних 
спільнот 

6 2 - 4 

1.13 Емоційний світ тварин 8 2 2 4 
1.14  Психічні процеси і властивості 

тварин 
6 2 2 2 

1.15 Пам'ять у тварин 8 2 2 4 



1.16 Комунікаційні засоби тварин 10 4 - 6 
1.17 Агресія у тваринному світі 8 2 2 4 
1,18 Угрупування тварин 8 4 - 4 
1.19 Міграційні процеси тварин 6 2 2 2 
1.20 Характеристика міграційних 

статусів 
8 2 - 6 

1,21 Ієрархія та домінування в 
тваринному світі 

5 2 2 1 

1.22 Свідомість та самоідентифікація 
тварин 

8 4 - 4 

Усього за навчальною дисципліною 150 50 24      76 
 

План лекцій 

№ 
п/п 

Назва теми 
Обсяг 

навчальних 
занять (год.) Лекції СРС 

1.1 

 Зоопсихологія як наука. Предмет та об’єкт зоопсихології. 
Психіка як форма відображення. Психічна діяльність 
тварин. Галузі зоопсихології. Зв'язок зоопсихології з 
іншими науками. Методи зоопсихології. 

2 4 

1.2 

 Історія вивчення інстинктів. Зв'язок інстинктів з 
рефлексами. Визначення поняття інстинкт. Постійність 
інстинктів та збереження життя. Релізори. Комплекси 
фіксованих дій. Структура інстинкту. Внутрішні фактори 
інстинктивної поведінки. Зовнішні фактори інстинкту. 
Таксис. Агресивна інстинктивна поведінка тварин. 

2 6 

1.3 

 Вроджене і набуте в індивідуальному розвитку тварин. 
Біологічна обумовленість онтогенезу тварин. Розвиток 
психічної діяльності в пренатальному періоді. 
Ембріогенез і психічне відображення. Постнатальний 
розвиток поведінки тварин. Реакція слідування. Раннє 
маніпулювання у тварин. Ігрова діяльність. 
Орієнтувально-дослідницька діяльність тварин. Рефлекс 
свободи. 

2 4 

1.4 

 Рівні елементарної сенсорної психіки. Рухи 
найпростіших. Кінези. Орієнтація найпростіших. 
Пластичність поведінки найпростіших. Характеристика 
психічної активності.  Характеристика перцептивної 
психіки. Нервова система. Диспозиція бджіл. 
Розпізнавальна діяльність бджіл. 

2 6 

1.5 

 Загальна характеристика процесу навчання тварин. 
Нейрофізіологічні підстави механізму навчання. 
Асоціативне навчання.  
Умовні рефлекси. Оперантне (інструментальне) 
навчання. Навички.  
Дресирування як форма асоціативного навчання. 
Неасоціативне навчання. 

2 4 



1.6 

 Основні форми поведінки тварин. Локомоція. Здобування Їжі. 
Терморегуляція. Будування споруд і сховищ. Уникання хижаків. 
Підтримання чистоти тіла. Територіальна поведінка тварин. 
Репродуктивна поведінка тварин. Турбота про потомство. 
Угрупування тварин. Поведінка птахів. Екстраполяційний 
рефлекс у поведінці тварин. Емпіричні закони 
екстраполяційного рефлексу. Ступені розвитку розумової 
поведінки. Проблема інтелекту у тварин. Інтелектуальний 
розвиток шимпанзе. Форми мислення  тварин. Існування 
абстракції й узагальнення у тварин. Біо комунікативна поведінка 
тварин. Канали біокомунікації. 

2 4 

1.7 
 Розвиток пам’яті. Сенсорна пам'ять. Фізіологічні та біохімічні 
механізми формування енграм. Уявлення З.Фройда про 
формування пам’яті. Нейрохімічні основи емоційної пам’яті.  

2 4 

1.8 

 Вивчення понять ієрархія та домінування. Внутрішньовидова та 
міжвидова ієрархія. Відносна та абсолютна ієрархія. Тимчасова 
та постійна ієрархія. Лінійна та переривчаста ієрархія. 
Деспотична та демократична ієрархія. Групові норми поведінки 
тварин. Емоційний резонанс. Передтрудова предметна 
діяльність мавп. Знаряддя тварин та знаряддя праці людини. 
Групова поведінка мавп. Мова тварин. Формування людської 
мови. 

2 2 

1.9 
 Еволюційне вчення. Походження трудової діяльності. 
Характеристика поведінки та діяльності мавп. Знаряддя тварин. 
Мова тварин. Основні етапи формування людської мови 

2 3 

Практичні  заняття, їх тематика і обсяг 

 

№  
п/п Назва теми 

Обсяг 
навчальних 
занять (год.) Практичні 
заняття 

СРС 

1.1 

 Предмет, об’єкт та завдання зоопсихології. Психіка як 
форма відображення. Психічна діяльність тварин. Галузі 
зоопсихології: загальна, вікова, еволюційна, порівняльна 
зоопсихологія. Методи зоопсихології: постереження, 
складання етограм, ізоляції (Каспара-Хаузера), руйнування і 
подразнення окремих частин ЦНС, проблемної клітки, 
лабіринту та проблемної ситуації. 

2 6 

1.2 

 Погляди Ж.Б.Ламарка, К.Ф.Рул’є, Ч.Р.Дарвіна на природу 
інстинкту. Вчення В.О.Вагнера про інстинкт. Характеристика 
двох типів пристосування тварин до середовища 
(О.М.Сєвєрцова «Еволюція і психіка»). Умовні та безумовні 
рефлекси. Зв'язок рефлексів з інстинктами. Головна умова 
збереження життя у тварин. Поняття про релізори. 
Характеристика інстинктивної поведінки. 

2 4 

1.3 

 Характеристика індивідуального розвитку тварин (вроджене 
та набуте). Розвиток психічної діяльності у тварин в 
пренатальному та постнатальному періодах. Процеси 
маніпулювання у тварин. Основні функції ігрової поведінки 
тварин. 

  4 2 

1.4 
 Основні форми відображення дійсності у тварин. 
Характеристика рівнів елементарної сенсорної психіки. Рухи 
найпростіших. Сенсомоторна діяльність тварин. Сутність 

2 4 



перцептивної психіки.  

1.5 

Основні складові процесу навчання тварин. Форми 
асоціативного навчання тварин. Облігатне навчання. 
Факультативне навчаня. Оперантне (інструментальне) 
навчання. Навички у тварин. Неасоціативне навчання. 

2 4 

1.6 

Загальна характеристика основних форм поведінки тварин: 
локомоція, здобування їжі, терморегуляція, будування 
споруд, уникання хижаків, підтримання чистоти тіла, 
територіальна поведінка тварин, репродуктивна поведінка 
тварин, турбота про потомство. Тварина у групі.. Сутність 
екстраполяційного рефлексу в поведінці тварин. Емпіричні 
закони екстраполяційного рефлексу. Фактори, що 
зумовлюють інтелектуальну діяльність тварин. Форми 
мислення  тварин. Біокомунікація. 

4 8 

1.7 

Основні етапи формування пам’яті у тварин. Характеристика 
сенсорної пам'яті.  Механізми формування енграм: 
фізіологічні та біохімічні . Характеристика емоційної пам’яті 
тварин. Система підкріплення пам’яті у тварин. 

2 4 

1.8 

Поняття про ієрархію, причини її виникнення у тварин. 
Поняття про домінування, його роль у ієрархічній структурі 
життя тварин. Суть ієрархічних взаємин тварин. Основні 
типи ієрархії тварин.  Причини агресивної поведінки тварин 
у групі. Визначення рангу тварин у групі. Структура 
емоційного резонансу. 

4 6 

1.9 Модульна контрольна робота №1 2 1 
Усього за навчальною дисципліною 24 38 

 

Самостійна робота студента і контрольні заходи 

№ 
тижн
я 

Зміст самостійної роботи студента 
Обсяг СРС 
(годин) 

1. Опрацювання матеріалу лекцій 37 
2. Підготовка до практичних занять  38 
3. Підготовка до модульної контрольної роботи 1 

Усього за 2 семестр 76 
Усього за навчальною дисципліною 76 

 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦПЛІНИ 
 
 Основні рекомендовані джерела 

1. Губко  О.Т. Основи зоопсихології. Навчальний посібник- К.: «Світогляд»   
2016-190с.                           

2. Ільєнко М.М., Савелюк Н.М. Зоопсихологія із елементами порівняльної 
психології. К.: «Наука».-2016. - 208с. 

3. Никольська А.В. Зоопсихологія і міжвидова психологія. Дніпро вид-во: 
«ЕКСМО» 2011. - 352с. 

4. Москалець В.П. Зоопсихологія і порівняльна психологія. К.: Центр навчальної 
літератури. 2014-149с. 

5. Москалець В.П. Зоопсихологія і порівняльна психологія. К.: Центр навчальної 
літератури. 2017-200с. 

6. Шевців М.П. Зоопсихологія з основами етології.К.: Центр учбової літератури 
2013-242с. 



 
Додаткові рекомендовані джерела 

1. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. История развития человеческого  
интеллекта. – 2-е изд., - К.: Вища школа, 1985. – 296 с. 

2. Ладыгина- Котс Н.Н. Развитие психики в процессе эволюции организмов. – 
М.: Сов. наука, 1958. – 225 с. 

3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 3-е изд.: МГУ,1972. – 575 с. 
4. Меннинг О. Поведение животных. Вводный курс. – М.: Мир, 1982. 
5. Шовен Р. Поведение животных. Пер. с франц. – М.: Мир, 1972. – 487 с. 

 
 

Критерії оцінювання знань студентів 
 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи 
 

Вид навчальної роботи 
 

Мах 
кількість 

балів 

Активна робота під час лекції, виконання експрес-
завдань 

10 

Виконання поточних творчих завдань на практичному 
занятті 

10 

Виконання завдань на знання  теоретичного матеріалу 10 

Участь в обговоренні питань, на практичних заняттях 10 

Експрес-опитування на практичних заняттях 10 

Активна участь у дискусіях під час практичних занять 8 

Модульна контрольна робота 30 

Усього за модулем  

70 

88 

Залік 12 
 

Разом 100 

 
 



Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки 
в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

 
90-100 Відмінно 

 
A 

Відмінно 
(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 
 

82 – 89 
 

Добре 
 

B 
Дуже добре  

(вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

 
75 – 81 

 
C 

Добре 
(в загальному вірне виконання 

з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
 

67 – 74 
 

Задовільно 
 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

 
60 – 66 

 
E 

Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

 
35 – 59 

 
Незадовільно 

 
 

 
FX 

Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
 

1 – 34 
 

F 
Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним 
курсом) 

 
 
 
 
 
 
 


