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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Порівняльна психологія знаходиться на зламі біологічних і соціаль-
них наук і посідає важливе місце в системі підготовки психолога. 

Курс “Порівняльна психологія” розкриває процеси розвитку 
психіки у філо- та онтогенезі, а також питання щодо біологічних пе-
редумов антропогенезу. Мета курсу — сформувати у студентів знання 
з наукового розуміння загального процесу становлення та розвитку 
психіки, проблеми біологічного і соціального в поведінці, ролі біоло-
гічних детермінант у психіці. 

Вивчення психологічних особливостей на тваринах, їх порівнян-
ня з особливостями людини дасть можливість майбутнім психологам 
підвищити професійну компетентність, усвідомити загальні та прин-
ципові відмінності у відображенні навколишнього світу, поведінки на 
різних рівнях філогенезу, якнайповніше розуміти передумови виник-
нення людської свідомості.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

“ПОРІВНЯЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
Змістовий модуль І. Порівняльна психологія в системі наук
Предмет і завдання порівняльної психології

2
3
4
5

Змістовий модуль ІІ. Загальна характеристика психічної 
діяльності тварин і людей
Вроджена і набута поведінка. Мотивація діяльності
Індивідуальна пам’ять і научіння тварин
Елементарне мислення тварин
Розвиток психічної діяльності тварин в онтогенезі

6
7
8

Змістовий модуль ІІІ. Основні форми поведінки 
Репродуктивна поведінка
Організація угруповань тварин 
Комунікативна поведінка

9
Змістовий модуль ІV. Антропогенез
Еволюція психіки та антропогенез
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ЗМІСТ  
дисципліни

“ПОРІВНЯЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ”

Змістовий модуль І. Порівняльна психологія в системі наук

Тема 1. Предмет і завдання порівняльної психології
Спільне і відмінне у предметах, що вивчають поведінку та психі-

ку тварин. Поняття “психіка” і “поведінка”. Місце порівняльної 
психології в системі наук. Методи зоопсихологічних досліджень 
(метод лабіринту, метод обхідного шляху, диференційоване дреси-
рування, метод проблемної клітки та ін.). Спостереження в порів-
няльній психології, експеримент як метод порівняльної психології 
тощо. Основні питання, що вивчаються порівняльною психоло-
гією. 

Література [5; 10; 12; 21; 23] 

Змістовий модуль ІІ. Загальна характеристика психічної  
діяльності тварин і людей

Тема 2. Вроджена і набута поведінка. Мотивація діяльності
Вроджена і набута поведінка. Інстинкт. Фіксовані комплекси 

дій — одиниці інстинктивної поведінки. Внутрішні та зовнішні фак-
тори інстинктивної поведінки. Вроджений пусковий механізм. Клю-
чові подразники. Пластичність інстинктивної поведінки. Насліду-
вання. Роль наслідування у становленні психіки.

Література [5; 6; 9–12; 21; 23]

Тема 3. Індивідуальна пам’ять і научіння тварин
Проблема інстинкту і научіння. Загальна характеристика процесу 

научіння. Навичка. Научіння і спілкування. Поетапне научіння засо-
бом механізму “стимул — реакція”. Типи научіння. Латентне научін-
ня. Імітаційне научіння. Евристичне научіння. Імпринтінг. 

Література [6; 7; 11; 22]

Тема 4. Елементарне мислення тварин
Пластичність научіння. Форми індивідуально-пристосувальної 

діяльності. Диференційовані умовні рефлекси. Когнітивні процеси. 
Визначення поняття “мислення тварин”. Методика вивчення мис-
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лення тварин. Вивчення здібностей тварин до узагальнення та абс-
трагування. Здібність тварин до символізації.

Література [4–8; 17]

Тема 5. Розвиток психічної діяльності тварин в онтогенезі
Роль генетичних аспектів у науці про поведінку. Розвиток психіч-

ної діяльності у пренатальному періоді. Пренатальний розвиток ру-
хової активності, сенсорних можливостей та елементів спілкування. 
Особливості постнатального розвитку поведінки тварин. Пізнаваль-
ні аспекти раннього постнатального періоду. Ранні форми спілку-
вання. “Дослідницька” поведінка та орієнтація. Розвиток психічної 
діяльності в ювенільному періоді. Удосконалення рухової активності 
та формування спілкування в іграх тварин. Пізнавальне значення 
ігрової активності. Порівняльно-психологічні аспекти ігор тварин і 
людей.

Література [2; 6; 8; 10; 11]

Змістовий модуль ІІІ. Основні форми поведінки

Тема 6. Репродуктивна поведінка
Репродуктивна поведінка і статевий відбір. Фізіологічні основи 

статевої поведінки. Вплив гормонів і подразників на статеву поведін-
ку. Піклування про потомство у тварин і людей. 

Література [4; 9; 10; 12]

Тема 7. Організація угруповань тварин
Угруповання тварин. Територіальна поведінка. Життєвий простір. 

Індивідуальна дистанція. Популяції тварин. Циклічні та спонтанні 
міграції тварин і фактори, що регулюють міграційну активність.

Література [4; 9; 10; 12]

Тема 8. Комунікативна поведінка
Поняття про комунікативну поведінку. Домінування та ієрархія 

в угрупованнях тварин і людей. Поведінка в конфліктних ситуаціях. 
Дослідницька поведінка. Агресивна та альтруїстична поведінка. Типи 
спільностей. Взаємодія індивідів у спільностях. Регуляція довільної 
поведінки — знаки та мови. 

Література [4; 9; 11; 12; 18; 19]
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Змістовий модуль IV. Атропогенез

Тема 9. Еволюція психіки та антропогенез
Елементарна сенсорна психіка. Рухова активність та елементарна 

просторова орієнтація. Перцептивна психіка. Психічне відображення 
на рівні перцептивної психіки. Проблема інтелекту тварин. Здібність 
до самовпізнавання. Здібність тварин до оцінювання знань і намірів 
інших особин. “Соціальні знання” і життя у спільностях. Людина і 
примати. Шлях до людини: роль середовища і поведінки. Порівняль-
на морфологія поведінки.

Література [1; 6; 10; 14; 15; 18; 20]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Порівняльна психологія як галузь психологічної науки.
2. Методи вивчення психіки тварин і людини.
3. Найвидатніші зоопсихологи та етологи, їх внесок у розвиток 

порівняльної психології.
4. Внутрішні та зовнішні фактори інстинктивної поведінки.
5. Інстинктивна поведінка і научіння на різних рівнях філогенетич-

ного розвитку.
6. Імпритінг та його роль у житті тварин.
7. Вироблення умовного рефлексу в дослідах І. Павлова.
8. Оперантна поведінка в дослідах Б. Скінера.
9. Роль наслідування у становленні психіки.

10. Розвиток психічної діяльності у пренатальному періоді.
11. Особливості постнатального розвитку поведінки тварин.
12. Розвиток психічної діяльності в ювенільному періоді.
13. Пізнавальне значення ігрової активності.
14. Основні форми поведінки тварин.
15. Різновиди мотиваційної поведінки тварин.
16. Індивідуальна пам’ять і научіння як функції головного мозку.
17. Здібність тварин до узагальнення, абстрагування та символізації.
18. Комунікативна поведінка тварин.
19. Психічне відображення і поведінка на стадії елементарної сенсор-

ної психіки.
20. Психічне відображення і поведінка на стадії перцептивної 

психіки.
21. Психічне відображення і поведінка на стадії інтелекту.
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22. Співвідношення генетичних факторів і факторів середовища в ін-
дивідуальному розвитку поведінки.

23. Репродуктивна поведінка.
24. Піклування про потомство.
25. Територіальний принцип створення угруповань тварин.
26. Угруповання тварин, побудовані за принципом домінування.
27. Популяції тварин та їх структура. Міжпопуляційні стосунки.
28. Міграції тварин, їх класифікація.
29. Перші люди, основні етапи становлення людини.
30. Сім’я людини. Чинники виникнення сім’ї як одиниці людської 

спільноти.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Предмет і завдання порівняльної психології.
2. Спільне і відмінне між порівняльною психологією, зоопсихоло-

гією та етологією.
3. Відмінності в розвитку і становленні порівняльної психології та 

зоопсихології.
4. Поняття “психіка” і “поведінка”.
5. Зв’язок між порівняльною психологією та іншими психологічни-

ми науками.
6. Зв’язок між порівняльною психологією та біологічними нау-

ками.
7. Основні питання, які вивчає порівняльна психологія.
8. Методи вивчення психіки тварин і людини.
9. Сплануйте проведення спостереження: вкажіть тему, мету, за-

вдання, умови, вид тварин, якими способами фіксації даних ко-
ристуватиметесь.

10. Сплануйте проведення експерименту у лабіринті: вкажіть тему, 
мету, завдання, умови, вид тварин, якими способами фіксації да-
них користуватиметесь.

11. Сплануйте проведення експерименту за “методом обхідного шля-
ху”: вкажіть тему, мету, завдання, умови, вид тварин, якими спосо-
бами фіксації даних користуватиметесь.

12. Сплануйте проведення експерименту за “методом проблемної 
клітки”: вкажіть тему, мету, завдання, умови, вид тварин, якими 
способами фіксації даних користуватиметесь.
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13. Імпринтінг.
14. Вроджена і набута поведінка.
15. Що таке інстинкт?
16. Внутрішні фактори інстинктивної поведінки.
17. Відмінності інстинктивної і набутої поведінки.
18. Зовнішні фактори інстинктивної поведінки.
19. Фази інстинктивної поведінки.
20. Вроджений пусковий механізм.
21. Пластичність інстинктивної поведінки.
22. Охарактеризуйте ключові подразники.
23. Вироблення умовного рефлексу в дослідах І. Павлова.
24. Оперантна поведінка в дослідах Б. Скінера.
25. Научіння. Загальна характеристика процесу научіння.
26. Види научіння.
27. Роль наслідування у становленні психіки.
28. Розвиток психічної діяльності у пренатальному періоді.
29. Пренатальний розвиток рухової активності.
30. Пренатальний розвиток сенсорних можливостей. 
31. Пренатальний розвиток елементів спілкування.
32. Особливості постнатального розвитку поведінки тварин.
33. Ранні форми научіння. 
34. Сутність дресирування.
35. Що таке навик?
36. Що таке звикання?
37. Сутність імітації як процесу навчання.
38. Ранні форми спілкування.
39. Дослідницька поведінка та орієнтація.
40. Розвиток психічної діяльності в ювенільному періоді.
41. Пізнавальне значення ігрової активності.
42. Порівняльно-психологічні аспекти ігор тварин і людей.
43. Репродуктивна поведінка тварин і статевий відбір.
44. Репродуктивні цикли тварин.
45. Піклування про потомство у тварин.
46. Угруповання тварин, їх ознаки. Скупчення тварин.
47. Територіальна поведінка. 
48. Домінування та ієрархія.
49. Феномен “переадресованої агресії”.
50. Дослідницька поведінка.



�

51. Агресивна та альтруїстична поведінка.
52. Поведінка в конфліктних ситуаціях.
53. Популяція та їх структура.
54. Індивідуальна дистанція та індивідуальна ділянка.
55. Міграції тварин.
56. Поняття спонукання. Моделі мотиваційної поведінки тварин.
57. Міжпопуляційні взаємодії.
58. Фізіологічні основи мотивації.
59. Гено- і фенотип поведінки.
60. Феномени генетичної та індивідуальної пам’яті.
61. Пам’ять і научіння як функції головного мозку.
62. Роль генотипу у формування здібності до “розумової” діяль-

ності.
63. Структурно-функціональні основи пам’яті. 
64. Види пам’яті.
65. Залежність мозку від властивостей зовнішнього середовища.
66. Форми індивідуально-пристосувальної діяльності.
67. Диференційовані умовні рефлекси.
68. Визначення поняття “мислення тварин”.
69. Методики вивчення мислення тварин.
70. Вивчення здібностей тварин до узагальнення та абстрагування.
71. Опис “інсайту” в дослідах В. Келера.
72. Індивідуальні відмінності в когнітивних здібностях тварин.
73. Здібність тварин до символізації.
74. Регуляція довільної поведінки.
75. Організованість поведінки та індивідуальна дистанція.
76. Взаємодія індивідів у спільностях.
77. Основні концепції періодизації психічного розвитку у філоге-

незі.
78. Психічний розвиток на стадії елементарної сенсорної психіки.
79. Психічний розвиток на стадії перцептивної психіки.
80. Проблема інтелекту тварин.
81. Елементи свідомості тварин.
82. Здібність тварин до самовпізнавання.
83. “Соціальні знання” і життя у спільностях.
84. Елементи еволюції нервової системи та їх зв’язок з еволюцією по-

ведінки.
85. Шлях до людини: роль середовища і поведінки.
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86. Опишіть перших людей.
87. Відмінності спільностей тварин і людської спільності.
88. Чинники становлення сім’ї людини.
89. Становлення та розвиток мови людини.
90. Сучасні демографічні проблеми людства.
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