
Орієнтовні питання для підготовки до заліку 

1. Історія розвитку зоопсихології. 
2. Предмет та методи досліджень у порівняльній психології 
3. Проблема виникнення та еволюції психіки. Дратівливість та чуттєвість. 
4. Концепція еволюції психіки Леонтьєва-Фабрі. 
5. Елементарна сенсорна психіка: нижчий рівень; 
6. Елементарна сенсорна психіка: вищий рівень. 
7. Перцептивна психіка: нижчий рівень; 
8. Перцептивна психіка: вищий рівень; 
9. Перцептивна психіка: найвищий рівень. 
10. Інстинктивна поведінка як основа життєдіяльності тварин. 
11. Зовнішні та внутрішні чинники інстинктивної поведінки. 
12. Ключові та наднормальні стимули. 
13. Фільтрація стимулів. Периферична та центральна фільтрація. 
14. Структура інстинктивної поведінки. 
15. Уявлення про імпринтинг. Властивості імпринтингу. 
16. Види та функції імпринтингу. 
17. Навчання у тварин. Форми навчання 
18. Неасоціативне та асоціативне навчання. 
19. Когнітивні процеси. 
20. Елементарне мислення. 
21. Основні напрямки вивчення мислення тварин. Експериментальні моделі. 
22. Здібність тварин до узагальнення та абстрагування. 
23. Здібність тварин до символізації. 
24. Вивчення елементів свідомості у тварин. 
25. Передумови розвитку інтелекту людини. 
26. Інтелектуальна діяльність тварин у порівняльному аспекті з людиною. 
27. Використання тваринами знарядь праці. 
28. Розвиток психіки тварин в онтогенезі. 
29. Особливості пренатального та постнатального розвитку психіки тварин. 
30. Психічна діяльність тварин в ювенільному періоді. 
31. Загальна характеристика ігри, формування рухомої активності та комунікації в іграх. 
32. Агресія: визначення, теоретичні напрямки. 
33. Концепція агресії К. Лоренца. 
34. Функціональний аспект агресії. 
35. Види агресивної поведінки. 
36. Статева поведінка тварин. Статевий відбір та стратегії статей. 
37. Материнський інстинкт. Еволюції турботи про потомство. 
38. Комунікація тварин. «Мова» тварин та мова людини. 
39. Складна поведінка медоносної бджоли. 
40. Навчання вищих мавп людській мові. 

Семестровий контроль (залік) проводиться у письмовій формі під час сесії та є однаковими 
для студентів денної та заочної форми навчання – завдання містить 3 питання, які 
потребують розгорнутої  та обґрунтованої відповіді. Кожне питання оцінюється у 20 балів, 
сумарно 60 балів за роботу. 
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Критерії оцінювання 

18-20 У відповіді повністю розкрито зміст питання. Матеріал викладено логічно, 
аргументовано, мова є грамотною, науковий стиль викладення матеріалу, вільне 
володіння термінологічним апаратом дисципліни. У відповіді продемонстровано 
високий рівень володіння матеріалом, що було викладено на лекціях, та 
додатковим матеріалом, що винесено для самостійної роботи.  

14-17 Відповідь досить повно розкриває зміст питання або розкриває основні 
(найважливіші) аспекти у запитанні, студент володіє термінологічним апаратом 
дисципліни.  У викладеному матеріалу студент має помилки із аргументацією 
відповіді, недостатня логічність та послідовність викладення матеріалу. У 
відповіді продемонстровано високий рівень володіння матеріалом, що було 
викладено на лекціях, та середній рівень володіння додатковим матеріалом.  

10-13 Відповідь на контрольне питання є неповною, розкриває тільки деякі аспекти 
навчального матеріалу. Студент припускається помилок у використанні  
термінології навчальної дисципліни. Рівень володіння матеріалом, що було 
викладено на лекціях, та додатковим матеріалом  є середнім. 

5-9 У відповіді допущено суттєві помилки, які свідчать про незнання лекційного 
матеріалу або обов’язкової літератури; студент слабо володіє термінологією 
дисципліни. 

0-4 Відповідь практично відсутня, студент демонструє незнання лекційного матеріалу 
або обов’язкової літератури; не володіє термінологією. 

 
 


