Практичні заняття не передбачено навчальним планом
Завдання для самостійної роботи
Для студентів денної форми навчання
Самостійна робота передбачає виконання таких видів самостійної роботи:
- - тестові завдання за Розділом 1 та за Розділом 2, які являють собою тести по 20
питань кожен з варіантами відповіді. Даний вид роботи спрямований на закріплення
лекційного матеріалу або перевірку якості самостійного вивчення теоретичного матеріалу.
Тестові завдання розміщено у електронному курсі за посиланням http://dist.karazin.ua/.
Студенти виконують завдання й отримують оцінку, яку бачать одразу ж після закриття тесту.
- доповідь на одну з обраних тем (або на тему, запропоновану студентом), які виходять
за межі лекційного матеріалу за темою 6 «Поведінка тварин у порівняльному аспекті з
людиною»). Цей вид роботи не є обов’язковим та надає можливості отримати заохочувальні
бали за активність підчас навчальних занять.
Для студентів заочна (дистанційна) та другої вищої форми форма навчання
Самостійна робота передбачає підготовку студентів до лекцій (під час сесії) та
виконання таких видів самостійної роботи:
- тестові завдання за Розділом 1 та за Розділом 2, які являють собою тести по 20
питань кожен з варіантами відповіді. Даний вид роботи спрямований на закріплення
лекційного матеріалу або перевірку якості самостійного вивчення теоретичного матеріалу.
Тестові завдання розміщено у електронному курсі за посиланням http://dist.karazin.ua/.
Студенти виконують завдання й отримують оцінку, яку бачать одразу ж після закриття тесту.

Теми доповідей
«Мова тварин» та мова людини. Види комунікацій тварин.
Особливості комунікації приматів.
Навчання вищих мавп людській мові.
Концепція агресії К. Лоренца.
Види агресивної поведінки у тварин та людини.
Етологічні та еволюційні основи статевої поведінки людини.
Материнство, еволюція материнського інстинкту та турботи про потомство у
тварин.
8. Зміщувана активність та ритуалізація.
9. Психічна діяльність тварин у порівняльному аспекті з людиною.
10. Використання тваринами знарядь праці.
11. Здібність тварин до символізації (на прикладі арифметичних завдань).
12. Здібність тварин до узагальнення та абстрагування.
13. Вивчення елементів свідомості тварин.
14. Поведінка комах.
15. Поведінка хижаків.
16. Поведінка копитних.
17. Поведінка птахів.
18. Поведінка приматів.
19. Поведінка дельфінів.
20. Дресировка собак.
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