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Модулів – 1  
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Освітній рівень: перший 

(бакалаврський) 

12 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 

Лабораторні 

  год.                   ___год. 
  

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Мова навчання: 

Українська 
Вид контролю: - 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33% / 67% 

для заочної форми навчання – 11% / 89% 

 
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Анотація до курсу:.  

В навчальному курсі висвітлюються: предмет, методи, основні концепти, 

положення, поняття, найбільш значущі відкриття в історії становлення зоопсихології та 

порівняльної психології як споріднениїх галузей психологічної науки; свідомість як 

основне утворення психіки людини, яке відрізняє її від психіки тварин; психологічні 

аспекти всіх рівнів відображення та адаптації тварин (таксисів і тропізмів, інстинктивної 

поведінки, научіння, інтелектуальних актів) комунікації тварин. важлива складова. 

Важлива складова курсу – «Лінгвістині проекти», які показали, що між психікою людини 

і тварин немає «прірви» – радикальних якісних відмінностей, а є лиш істотні відмінності 

різних рівнів психічної організації. Курс базується на значному масиві фактів, одержаних 

за допомогою наукових спостережень та експериментів.   

Мета курсу:                                                                                                  

     Сформувати наукові уявлення про зоопсихологічні феномени: психологічні аспекти таксисів 

і тропізмів, інстинктів, научіння, інтелектуальних актів, – про істотне спільне та відмінне, 

специфічне в них у порівнянні з функціонуванням психіки людини на рівні свідомості; ці знання є 

необхідним блоком у структурі загально-психологічної дедуктивної теорії, як базису 

фундаментальних психологічних знань, і науковою основою екологічної свідомості та екологічної 

культури. 

 



Цілі курсу: 

     1) вивчити істотні функціональні властивості психіки на всіх філогенетичних рівнях її організації з 

позицій системного підходу в психології та основних методів зоопсихологічних і порівняльно-

психологічних досліджень; 

     2) закласти когнітивні основи умінь і навичок компетентно використовувати зоопсихологічні та 

порівняльно-психологічні знання в навчальній, науково-дослідній і практичній професійній 

діяльності; 

     3) ознайомитись з навичками порівняльного осмислення й трактування психічних феноменів, 

наукових положень та навчально-методичних праць з психології; 

     4)   засвоєння гуманістично-екологічної методологічної парадигми в науці 

     5)  ознайомлення з основами анімалтерапії– формування наукових основ екологічної свідомості та 

культури.   

Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ. 

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

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних джерел. 

Результати навчання: 

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

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті 

професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

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. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

Знати: 

     – предмет, основні завдання і методи зоопсихології та порівняльної психології; 

     – сутність відображення як тотальної властивості та необхідної умови життя в усіх його проявах; 

     – функціональну сутність подразливості, чутливості, таксису, тропізму; 

     – істотні властивості свідомості як інтегральної функціональної структури психіки людини, які 



відрізняють її від психіки тварин; 

     – функціонально-психологічні аспекти інстинктивної, сформованої шляхом научіння та 

інтелектуальної поведінки тварин; 

     – основний психологічний зміст комунікації тварин; 

     – порівняльно-психологічні результати «лінгвістичних проектів; 

     – концептуальні основи анімалотерапії. 

Вміти:  

     – застосовувати зоопсихологічні та порівняльно-психологічні знання в процесі вивчення 

психологічних та споріднених дисциплін; 

     – фахово інтерпретувати зоопсихологічні, порівняльно-психологічні, анімалотерапевтичні науково-

дослідні і практичні питання; 

     – аргументовано викладати основні зоопсихологічні, порівняльно-психологічні та 

анімалотерапевтичні положення; 

     – фахово обстоювати гуманне (людяне) ставлення до тварин, до природи. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Вибіркова навчальна дисципліна «Практикум з клінічної психології» поглиблює 

теоретичні знання студентів з «Клінічної психології», «Психодіагностики», «Загальної 

психології», «Вікової психології», «Фізіологія центральної нервової системи та вищої 

нервової діяльності»; формує навички психологічної діагностики та психологічної допомоги 

особам з соматичними та психічними розладами. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

            Ретроспективний, пояснювально-ілюстративний, частко-пошуковий, дослідницький 

методи, метод проблемного викладання. 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Усне та письмове опитування, тестування, контрольна робота, контроль самостійної 

роботи. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є: 

1) повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні інформації щодо змісту 

навчальної дисципліни; 

2) адекватність знань – їх правильність, відповідність засадничим основам курсу;  

3) усвідомленість (осмисленість) знань – розуміння смислу інформації з навчальної 

дисципліни та вміння вербалізувати його: 

4) вміння творчо мислити, інтерпретувати своє бачення і розуміння поставлених завдань 

(«побічний продукт») діяльності. 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Дисципліна не має підсумкового контролю у формі заліку чи іспиту. Студентам в 

журналі виставляється лише сумарна оцінка за знання предмету, що включає виконання 

ними всіх завдань, передбачених навчальною програмою (усне опитування, тестування за 

двома модулями, контрольна робота, самостійна робота).  

 

 

 

 

 

 

 



Розподіл балів, що отримують студенти 

Поточне опитування та самостійна робота 

С
у
м

а
  Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Усне та письмова 

опитування  – 20 

Тестування за 

модулем№1- 10 

Самостійна робота – 10 

Усне та письмове 

опитування  – 20 

Тестування за модулем №2 

– 10 

Самостійна робота – 20 

100 

Контрольна робота – 10 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, де 40 балів 

відводиться на оцінку усного та письмового опитування студентів, 20 балів – на оцінку 

тематичного тестування за двома змістовими модулями, 30 балів – на самостійну роботу та 

10 балів – на контрольну роботу.  

На семінарських заняттях студенти за усну (письмову) відповідь максимально можуть 

отримати 5 балів. При цьому, студенти здійснюють огляд літератури за ключовими 

поняттями теми, анотують та конспектують першоджерела, оформляють відповіді на 

питання семінару, розглядають клінічні випадки, дискутують з приводу напрямків 

психологічної допомоги особі з психосоматичними розладами. 

            Усне опитування студентів може здійснюватись індивідуально або фронтально. 

Загальний бал за цей вид роботи по кожному змістовому модулю виводиться з середнього 

балу за всі усні і письмові відповіді. 

Самостійна робота студентів забезпечує підготовку студента до аудиторних занять і 

контрольних заходів. Результати цієї підготовки виявляються в активності студента на 

заняттях, при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт. 

Самостійна робота студентів включає: опрацювання лекційного матеріалу і рекомендованої 

літератури; пошук (підбір), огляд літератури; підготовка до практичних  (семінарських) 

занять; підготовка до написання контрольної роботи, інших форм поточного контролю; 

підбір методів діагностики і впливу на несвідоме людини; проведення нестандартизованого 

спостереження за поведінкою тварин; виконання практичних задач та  ін. Сукупна кількість балів за 

самостійну роботу – 30 балів. 

Самостійна робота студентів оцінюється залежно від виду роботи. За 

конспектування матеріалів з актуальних питань зоопсихології, порівняльної психології, 

анімалотерапії, заповнення таблиць, створення асоціативного малюнку-схеми, підбір методів 

психодіагностики та вплив на несвідоме людини, створення ребусів, кросворді – 2 бали; за 

проведення нестандартизованого спостереження за поведінкою тварин – 6 балів.  

Вимоги до оцінювання самостійної роботи студентів: 

Завдання, які оцінюються у 2 бали: 2 бали виставляється у тих випадках, якщо 

завдання здані вчасно і в повному обсязі з дотриманням правил академічної доброчесності. 1 

бал виставляється, якщо завдання не здано у повному обсязі або невчасно. 0 балів 

виставляється, якщо завдання не здано. 

Завдання, які оцінюються у 6 балів: 6-5 балів виставляється, якщо завдання виконані 

вчасно і в повному обсязі з дотриманням правил академічної доброчесності, є креативними, 

відповідає обраній темі і меті, правильно визначені види інстинктивної поведінки та 

научіння у тварин. 4-3 бали виставляється, якщо завдання здано вчасно і у повному обсязі, 

проте є помилки. Завдання виконана не в повному обсязі, або дещо не відповідає обраній 

темі чи вимогам, є певні неточності у визначенні видів інстинктивної поведінки та научіння 



у тварин. 2-1 бал виставляється, якщо завдання не здано у повному обсязі або невчасно, види 

інстнктів та научіння визначені не вірно. 0 балів виставляється, якщо завдання не виконано. 

Для оперативного опитування студентів на семінарських заняттях використовують 

тестовий контроль знань, що містить завдання з вибором однієї правильної відповіді з 

чотирьох запропонованих, завдання на встановлення правильної відповідності, завдання на 

встановлення правильної послідовності. Сукупна кількість балів за тематичний тест за 

змістовий модуль – 10 балів. 

            Контрольна робота студентів максимально оцінюється у 10 балів. При цьому. 9-10 б. 

виставляється, коли питання контрольної роботи розкриті повністю, наведені приклади 

описаних явищ, подано обґрунтування виникнення того чи іншого явища. 8-7 б. виставляються у 

разі недостатнього аналізу явища, наведено лише один приклад, питання розкрито не в повній 

мірі, проте студент дав відповіді на всі питання. 6-5 б. за контрольну роботу виставляється, коли 

студент не відповів на одне питання контрольної роботи, дав часткові відповіді на решта і не 

навів приклади описаних явищ. 4-3 б. виставляється, коли студент не відповів на половину 

питань, проте дав часткові малозмістовні відповіді на решта. 2-1 б. виставляється студенту, який 

не відповів на жодне питання, або у відповідях не розкритий зміст питання. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні та методологічні зоопсихології та 

порівняльної психології 

Тема 1. Предмет і методи зоопсихології та порівняльної психології 

     Взаємозв’язки зоопсихології, порівняльної психології, етології, загальної психології. 

Методологічні принципи і методи зоопсихології і порівняльної психології: теоретичне 

порівняння; зоопсихологічне спостереження; зоопсихологічний експеримент; спілкування з 

тваринами. 

 

Тема 2. З історії становлення і розвитку зоопсихології та порівняльної психології 

     Зоопсихологічні ідеї античних філософів. Натурфілософський етап становлення зоопсихології 

і порівняльної психології.  Утвердження зоопсихологічних і порівняльно-психологічних знань, 

заснованих на наукових спостереженнях та експериментах. Формування зоопсихології і 

порівняльної психології як споріднених галузей психологічної науки. 

 

Тема 3. Свідомість людини – найвищий рівень психічної організації  

на планеті Земля 

     Основний функціонально-психологічний зміст свідомості людини. Структура свідомості. 

Підсвідомі й несвідомі феномени у психіці людини. Ключові питання порівняльної 

психології. 

 

Тема 4. Еволюція психічного відображення  

         Відображення як іменентна властивість оточуючого світу. Відображення первісних 

органічних сполук на початку філогенезу. Подразливість, подразнення, біотичні та абіотичні 

подразники.  Основні функціональні властивості тропізму і таксису. Проблема 

співвідношення тропізму, таксису, безумовного рефлексу і відчуття. Особливості розвитку 

психічного відображення у тварин. Поняття про чутливість. Стадії та рівні розвитку психіки 

тварин в процесі еволюції. (за О.Леонтьєвим, К. Фабрі). 

 

 

 

 



Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти зоопсихології, порівняльної психології та 

анімалотерапії 

 

Тема 5. Зоопсихологічні і порівняльно-психологічні аспекти  

інстинктивної поведінки тварин 

     Основний психологічний зміст інстинктивного відображення та адаптації. Види 

інстинктів: міграційні; шлюбні, будування гнізд, турботи про потомство, захисні, здобування 

їжі, орієнтовно-дослідницькі. Проблема співвідношення інстинкту і рефлексу. 

 

Тема 6. Психологічні аспекти научіння тварин 

     Основний психологічний зміст научіння тварин. Види научіння.   Реактивне научіння : 

габітуація, сенсибілізація, імпринтинг, облігаторне, умовний рефлекс. Оперантне научіння: 

спроби й помилки, формування поведінкових навичок шляхом послідовних наближень; 

наслідування на основі спостереження; ігри тварин. Когнітивне научіння: латентне, інсайт. 

 

Тема 7. Інтелектуальні акти тварин 

     Істотні психологічні властивості інтелектуального акту тварини. Порівняльно-психологічні 

особливості інтелектуальних актів тварин. Фактори, які впливають на інтелектуальний акт 

тварини. 

 

Тема 8. Основний психологічний зміст комунікації тварин 

     Індекс, знак, символ як засоби комунікації. Функції комунікації тварин. Розуміння 

тваринами людської мови. Мовлення птахів-пересмішників та інших тварин. «Лінгвістичні 

проекти». 

 

Тема 9. Основи анімалотерапії      

     Поняття про анімалотерапію. Психопрофілактичний, психокорекційний, 

психотерапевтичний, реабілітаційно-психологічний потенціал спілкування з дельфінами, 

собаками, котами, кіньми, іншими тваринами. 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
Назва змістових тем модуля 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

Л П Ла

б 

інд Ср л П лаб Інд С

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні та методологічні аспекти зоопсихології та 

порівняльної психології  

Тема 1. Предмет і методи 
зоопсихології та порівняльної 
психології 

10 2 2   6 11 1 -   10 

Тема 2. З історії становлення і 
розвитку зоопсихології та 
порівняльної психології 

8 - 2   6 11 - 1   10 

Тема 3. Свідомість людини – 
найвищий рівень психічної 
організації на планеті Земля 

10 2 2   6 12 1 1   10 



Тема 4. Еволюція психічного 
відображення 

9 - 2   7 11 - 1   10 

Разом за змістовим модулем 1 37 4 8   25 45 2 3   40 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти зоопсихології, порі з клінічної психології 

Тема 5. Зоопсихологічні і 
порівняльно-психологічні 
аспекти інстинктивної 
поведінки тварин 

11 2 2   7 10 1 1   8 

Тема 6. Психологічні аспекти 

научіння тварин 

11 2 2   7 9 - 1   8 

Тема 7. Інтелектуальні акти 
тварин 

11 2 2   7 9 1 -   8 

Тема 8. Основний психологічний 
зміст комунікації тварин 

11 2 2   7 9 - 1   8 

Тема 9. Основи анімалотерапії    9 - 2   7 8 - -   8 

Разом за змістовим модулем 2 53 8 10   35 45 2 3   40 

Усього годин 90 12 18   60 90 4 6   80 
 

Теми семінарських/практичних занять 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
Форма 

1 Тема 1. Предмет і методи зоопсихології та порівняльної психології 2 - 

2 Тема 2. З історії становлення і розвитку зоопсихології та порівняльної 

психології 
2 1 

3 Тема 3. Свідомість людини – найвищий рівень психічної організації на 

планеті Земля 
2 1 

4 Тема 4. Еволюція психічного відображення 4 1 

5 Тема 5. Зоопсихологічні і порівняльно-психологічні аспекти інстинктивної 
поведінки тварин 

2 1 

6 Тема 6. Психологічні аспекти научіння тварин 2 1 

7 Тема 7. Інтелектуальні акти тварин 2 - 

8 Тема 8. Основний психологічний зміст комунікації тварин 2 1 

9 Тема 9. Основи анімалотерапії      

 

Самостійна робота 

 

Семестр 

/ тема 

 

 

Зміст самостійної роботи 

Обсяг 

(год.) 

денна 

форма/ 

заочна 

Форма 

 

Форма 

контролю 

 

Тиждень, на якому 

здійснюється 

контроль 

 

Кількість 

балів 

 

 

 

ІІ/1 

 Тема 1. Предмет і методи 

зоопсихології та порівняльної 

психології 

-оформіть методи дослідження 

психіки тварин у вигляді 
асоціативних малюнків-схем 

6/10  

 

схема  

 

 

3 

 

 

2 



 

 

 

ІІ/2 

- Тема 2. З історії становлення і 

розвитку зоопсихології та 

порівняльної психології 

- -систематизуйте історію вчень про 
психіку твариньу вигляді таблиці 

(вкажіть історичні епохи, напрями 

дослідження у галузі 
зоопсихології, прізвища вчених). 

6/10 таблиця   4 2 

 

 

 

 

ІІ/3 

Тема 3. Свідомість людини – 

найвищий рівень психічної 

організації на планеті Земля 
-охарактуризуйте роль несвідомого у 
психіці людини, здійсніть підбірку 

методів діагностики та впливу на 

несвідоме людини; 
-законспектуйте статтю: 

Москалець В. Ігрова діяльність як 

ноезний феномен свідомості 

особистості // Психологія і 
суспільство. Український теоретико-

методологічний соціогуманітарний 

часопис, 2019. №3-4 (77).  С. 33-51 . 

6/10 конспект 

 

 

 

 

 

 

 

конспект  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ІІ/4 

Тема 4. Еволюція психічного 

відображення  

-зробіть порівняльний аналіз 

основних проявів реагування 

живих організмів на стадії 

біологічного та психічного 

відображення; 

-оформіть стадії та рівні 

розвитку психіки тварин в 

процесі еволюції у вигляді 

таблиці (графи – класи тварин, 

стадії і рівні психіки тварин, 

загальна характеристика 

психіки, приклади). 

7/10 конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ/5 Тема 5. Зоопсихологічні і 

порівняльно-психологічні 

аспекти інстинктивної 

поведінки тварин 

-законспектуйте статтю: 

Москалець В. Ігрова діяльність 

як ноезний феномен свідомості 

особистості // Психологія і 

суспільство. Український 

теоретико-методологічний 

соціогуманітарний часопис, 2019. 

№3-4 (77).  С. 33-51 ; 

-зробіть підбірку прикладів 

інстинктивної поведінки тварин 

(шлюбна поведінка, догляд за 

потомством, агресивна 

поведінка, домінування, ігрова 

поведінка, угрупування тварин, 

міграції тварин, орієнтовно-

дослідна поведінка). 

 

 

7/8 

 

 

конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспект 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



ІІ/6 
- Тема 6. Психологічні аспекти 

научіння тварин 

- -охарактеризуйте особливості 

дресирування собак для 

допомоги людям на митниці, в 

соціальній сфері та ін.; 

- -оформіть види научінні тварин у 

вигляді таблиці (графи-види 

научіння, характеристика, клас 

тварин, приклад); 

- - намалюйте ребуси (не менше 

трьох) або один кросворд на 

ключові поняття теми. 

7/8 конспект 

 

 

 

 

малюнок 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 
ІІ/7 

Тема 7. Інтелектуальні акти 

тварин 

-обґрунтуйте твердження: 

«Інтелектуальні дії шимпанзе 
відбувають у вигляді конкретного 

практичного мислення в процесі 

орієнтувального маніпулювання»; 

-придумайте двофазні задачі для 
таких тварин як собака, кішка, 

шимпанзе. 

7/8 конспект 

 

9 2 

 
ІІ/8 

Тема 8. Основний психологічний 
зміст комунікації тварин 
-опишіть приклади сигналізації 
мови тварин  у вигляді таблиці 
(графи-типи мовних сигналів 
(обміну інформацією між 
батьками і потомством, тривоги, 
між шлюбними партнерами, 
вираженн агресії, миролюбства). 

  7/8 конспект 

 

10 2 

ІІ/9 Тема 9. Основи анімалотерапії      
-складіть перелік науково 
літератури (в тому числі 
інтернет-джерел), в яких 
висвітлюються різні види 
анімалотерапії (не менше 10 
джерел); 
-проведіть нестандартизоване  
спостередення за поведінкою 
тварин, які живуть в міському 
(сільському) середовищі з метою 
виявлення психологічних 
механізмів адаптації тварин до 
середовища. Висновки 
оформляєте у вигляді 
мультимедійної презентації. 

  7/8 конспект 

 

 

 

 

 

 

презентація  

11 

 

 

 

 

 

 

11 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

Разом 
60/80 

  
30 

 

 
ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчальна дисципліна «Зоопсихологія та порівняльна психологія з основами 

анімалотерапії» передбачає використання комп’ютера.  
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