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Терміни виконання завдання – 16.02.19 – 03.03.19
1. Випишіть із психологічних словників ключові поняття теми: зоопсихологія, порівняльна
психологія, антропологія, етологія, екологія тварин, екстирпація, біхевіоризм, онтогенез,
філогенез.
2. Визначте актуальність зоопсихологічних та порівняльнопсихологічних досліджень.
3. Визначте об’єкт та предмет зоопсихології та порівняльної психології.
4. Зробіть порівняльний аналіз сучасних дослідницьких проблем зоопсихології та
порівняльної психології.
5. Назвіть терміни, якими характеризують автоматичність інстинкту і розкрийте їх зміст.
6. Що таке евокатор, релізер, гіперстимуляція?
7. Назвіть види інстинктів та розкрийте їх основний зміст.
8. Що є спільним, схожим і відмінним, різним в батьківському інстинкті тварин і
батьківському почутті людей?
9. Що є спільним і відмінним у інстинкті і рефлексії.
Рекомендовані реферати:
1. Закони взаємодії виду та індивіду як закони взаємодії онтогенетичного та
філогенетичного розвитку.
2.

Дресирування як форма научіння.

3.

Основні особливості навичок і звичок, як форм научіння у поведінці тварин.

4.

Розвиток чутливості в онтогенезі приматів.

5.

Еволюційні рівні мнемічної функції.

6. Особливості невербальної комунікації у тварин та людини.

Тематика ІНДЗ
1. Сучасний стан і перспективи розвитку зоопсихології та порівняльної психології.
2. Зв'язок порівняльної психології та зоопсихології з етологією.
3. Історія виникнення та розвитку зоопсихології.
4. Закономірності онтогенезу психіки у тварин і людини: спільні і відмінні риси.

5. Методи дослідження в зоопсихології та порівняльній психології.
6. Місце інстинктів у поведінці людини і тварин.
7. Можливості та обмеження научіння у тварин.
8. Психологічні аспекти дресирування.
9. Дослідницька поведінка тварин.
10.Зоопсихологічні основи управління поведінкою тварин.
11.Соціальні структури в тваринному світі.
12.Антиципація у тварин.
13.Видові поведінкові механізми регуляції чисельності популяції.
14.Психологічні механізми оптимізації поведінки тварин.
15.Шляхи еволюції мозку як матеріальної основи інтелектуальної діяльності.
16.Психологічні особливості агресивної та охоронної поведінки тварин.
17.Батьківський інстинкт та його прояви у різних видів тварин та у людини.
18.Психічні розлади у тварин.
19.Порушення психічної діяльності у тварин.
20.Психологічні відмінності між дикими та свійськими тваринами.
21.Комунікація у тваринному світі, її схожість та відмінність щодо людського
спілкування. 22.Психологічні особливості поведінки собак.
23.Психологічні особливості поведінки котів.
24.Психологічні особливості спілкування людини з твариною.
25.Прояви влади у системі взаємин людини з домашніми тваринами.
26.Психологічні особливості приматів.
27.Стрес у житті тварин.
28.Елементарні форми влади у тваринних спільнотах.
29.Природа та закономірності функціонування тваринних угруповань.
30.Порівняльний аналіз форм влади у тваринних спільнотах та у людському
суспільстві.
31.Використання знарядь тваринами.
32.Різновиди та рівні розвитку сенсорики у тваринному світі та у людини.
33.Біологічна еволюція емоцій.
34.Орієнтувально-дослідницька діяльність та інсайт у тварин та людини.
35.Емоційні прояви у тварин і людини.
36.Метод зоопсихологічної метафори в консультативній роботі.
37.Використання зоопсихологічиих метафор у структурі психологічного тренінгу.
38.Зоопсихологія та анімалотерапія.
39.Поведінка антропоїдів у природних умовах та в умовах неволі.

40.Розвиток поведінки в онтогенезі мавп та людини.
41.Прояви агресії та негативізму у дитини і молодого шимпанзе.
42.Особливості прояву агресії у тварин і людей.
43.Еволюційні і культурно-історичні фактори розвитку людської психіки.
44.Перспективи психічної еволюції людини.
45.Виникнення первісної свідомості.
46.Від первісної людини до Homo sapiens.
47.Мотивація та емоції у людини і тварин.
48.Нові форми психіки, що зароджуються у сучасних умовах (понадсвідомість,
геніальна творча особистість, надособистість).
49.Природоцентричне ставлення до світу.
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