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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (18 год.), практичні (20 год.), самостійна робота (82 год.) 

Заочна форма: лекції (2 год.), практичні (8 год.), самостійна робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись 

принципів академічної доброчесності, визначених Кодексом академічної 

доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти повинні відвідати всі лекції і 

семінарські заняття курсу. Пропуски семінарських занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої освіти мають 

можливість за власною ініціативою підготувати доповіді до тем семінарських 

занять, визначених робочою програмою, опрацювати поглиблено окремі теми або 
питання; обрати самостійно тему ІНДЗ та творчо підійти до її вирішення. 

Що будемо вивчати? Закономірності розвитку та еволюції психічного відображення на тваринному 

рівні, походження та розвиток психічних процесів в онто- та філогенезі у 
порівняльному аспекті з людиною. 

Чому це треба вивчати? Сформувати в студентів поняття про психологічну науку та психологічне пізнання, 

його специфіку, рівні, методи; місце психології в системі наук; основні тенденції 

розвитку сучасної психології; основні категорії і принципи загальної психології; 

вітчизняні та зарубіжні теорії та концепції психічної діяльності людини. 

Ознайомити майбутніх педагогів загальноосвітніх навчально-виховних закладів з 

віковою та педагогічною психологією як наукою, яка вивчає особливості 

психічного розвитку особистості на етапах її онтогенезу, розкрити теоретичне і 

практичне значення вікової та педагогічної психології, сформувати знання, уміння, 

навички, які необхідні в подальшій педагогічній діяльності. Сприяти формуванню 

наукового та національного світогляду студента. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих 

обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки. 

Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 
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Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними 

об’єктами в польових і лабораторних умовах. 

Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. 

Зміст дисципліни Вступ. Предмет, завдання порівняльної психології. Походження психіки. 
Порівняльна психологія і еволюція. Пізнання у тварин. 

Організація співтовариств. 

Порівняльне вивчення психіки людини і тварини. 

Прикладні аспекти порівняльної психології. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та самостійних 
завдань, поточного, підсумкового контролю та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вікова психологія. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію та фонду 

бібліотеки УДПУ та ін..) 

1. Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология: учеб. Пособ. 

Для студ.высш.учеб. зав.- М.: Изд. Центр «Академия», 2004.-544 с. 

2. Боулби Дж. Привязаность.-М., 2003. 
6. Бенеш Г. Психологія: dtv-Atlas: Довідник: Пер. з нім. / Худож. Гурман і 

Катерина ф Заальфельд; Наук. Ред. Пер. В.О.Васютинський. - К.: Знання - 

Прес, 2007.-510с.: іл. 

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

животных: Учебн пособие / З.А.Зорина, И.И. Полетаева. - М.: Аспект пресс, 

2007.- 320с. 

8. Хейс Ники. Принципы сравнительной психологии / Пер. с англ.-М.: «Когито 

центр», 2006 304с. 

Поточний контроль Виконання завдань практичних, модульних контрольних робіт, ІНДЗ, есе 

Підсумковий контроль залік 
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