1. Назва модуля: Зоопсихологія та порівняльна психологія
2. Код модуля: ВПНПБ.2.4.1
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: IІ
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКСТ – 4.0): год.) аудиторні години:
денна форма навчання – 50 год. (лекції 38 год., практичні заняття 30 год.); заочна форма
навчання аудиторні - 12 (лекції - 8 год., практичні заняття - 4 год.)
5. Лектор: кандидат психологічних наук Бегеза Людмила Євгенівна
6. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: основні категорії та поняття зоопсихології, основні методи зоопсихологічних
досліджень; історичні передумови розвитку зоопсихологічних досліджень; зміст та структуру
базових психологічних категорій порівняльної психології; умови і научіння, які впливають на
поведінку тварин та людини в процесі научіння, концепції еволюції психіки, методи
зоопсихології та порівняльної психології,
- 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; будувати наукові підходи до розуміння проблеми різноманітних
форм поведінки, актуалізувати знання зоопсихології та порівняльної психології при вивченні
інших дисциплін.
7. Спосіб навчання: аудиторне
8. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
- пререквізит: анатомія та еволюція нервової системи людини
- кореквізит: психогенетика людини, загальна психологія
9.
Зміст модуля: Загальнотеоретичні і методологічні основи зоопсихології та порівняльної
психології. Історія розвитку зоопсихології та порівняльної психології. Методи дослідження в
зоопсихології та порівняльної психології. Проблема походження психіки, основні підходи до
вирішення питання про зародження психіки тварин. Критерії психічного. Еволюція психіки:
стадіальні та рівневі концепції розвитку психіки, особливості образу життя тварин. Онтогенез
поведінки та психіки тварин. Вроджені форми поведінки тварин. Комунікативна, інформативна
та пізнавальна поведінка тварин. Процес научіння. Здібність до умовиводів у вищих тварин.
Особливості психічних функцій у тварин. Елементарне мислення тварин. Наукові концепції та
проблема об’єктивного вивчення психіки та поведінки тварин. Порівняльне вивчення психіки
людини та тварин. Еволюція психіки та антропогенез. Використання зоопсихологічних знань в
різних галузях життєдіяльності людини.
10. Рекомендована література:
- Губко О. Т. Основи зоопсихології [Текст]: Навчальний посібник / За ред. С. І. Болтівця. – К. :
Світогляд, 2006. – 190 с.
- Тинберген Н. Поведение животных. / Тинберген Н. – М., 1969.
- Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология [Текст]: Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / Г.Г. Филиппова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2012. – 544 с. – (Сер. Бакалавриат). – С. 173-193.
11.Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, практичні заняття, самостійна робота
12. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань
та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного екзамену.
Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів .
Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
13. Мова навчання: українська

