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ПЕРЕДМОВА 

Психіка людини не могла з’явитися раптово, 
вона розвивалася поступово, і її еволюцію 
можливо зрозуміти лише на основі дійсних  
знань про психічну діяльність тварин. 

Ян Дембовський 
 
Даний методичний посібник призначений для курсантів 

навчально-наукового інституту психології, менеджменту, 
соціальних та інформаційних технологій ХНУВС. Знайомст-
во курсантів зі змістом посібника є необхідною умовою  
успішного засвоєння навчальної дисципліни «Зоопсихологія 
та порівняльна психологія», а також засобом організації са-
мостійної роботи. 

Мета навчальної дисципліни «Зоопсихологія та порівняль-
на психологія» – сформувати в курсантів уявлення про ста-
новлення, розвиток і функціонування психіки на рівні тва-
рини з метою створення необхідної основи для подальшого 
вивчення психології та розширення професійного світогляду 
майбутніх психологів.  

До завдань дисципліни входить: 
– вивчення закономірностей розвитку психіки тварин у 

філогенезі; 
– розгляд співвідношення вродженого й набутого в пси-

хічному розвитку тварини шляхом вивчення її онтогенезу; 
– знайомство з умовами й передумовами виникнення та 

розвитку психіки людини. 
Навчальна дисципліна «Зоопсихологія та порівняльна 

психологія» входить до блоку загальнопрофесійних дисцип-
лін Державного освітнього стандарту вищої професійної 
освіти за напрямком підготовки 6.030102 «Психологія». У 
структурі навчального процесу місце даної дисципліни ви-
значається фундаментальною роллю, що відіграють знання 
про виникнення, розвиток і закономірності функціонування 
психічного відбиття на рівні тварин для наукового пізнання 
психіки людини. У курсі висвітлюються кардинальні про-
блеми психології: природа психіки, єдність психіки й пове-
дінки, співвідношення вродженого й набутого в онтогенезі 
тварин, закономірності розвитку психіки у філогенезі. 
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Основна мета посібника – дати курсантам комплексне, 
всебічне уявлення про навчальну дисципліну «Зоопсихоло-
гія та порівняльна психологія», ознайомити з основами  
термінологічної, теоретичної й практичної сторін зоопсихо-
логії; надати допомогу в самостійній підготовці до семінарсь-
ких занять з дисципліни; сформувати в курсантів уміння 
самостійно працювати з літературою й орієнтуватися в су-
часних наукових напрямках, що вивчають поведінку й 
психіку тварин. 

У результаті засвоєння курсу «Зоопсихологія та порівняль-
на психологія» курсант повинен усвідомити складність орга-
нізації психіки тварин; розуміти співвідношення між вро-
дженим і набутим у психічному розвитку; знати передумови 
виникнення й розвитку свідомості людини. 
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ВСТУП 

Основа сучасного вчення про поведінку тварин лежить 
у трьох різних галузях знань – психології, фізіології і зоології. 
Зоопсихологія та порівняльна психологія, еволюційний ана-
ліз поведінки та етологія – це своєрідна комбінація трьох 
перерахованих дисциплін. 

Зоопсихологія – це галузь психології, наука, що вивчає 
філогенез, онтогенез та функції психіки; психіку тварин та 
закономірності психічного відбиття на цьому рівні.  

Предмет зоопсихології – формування поведінки і психі-
чних процесів у тварин, розвиток поведінки в онтогенезі, 
значення поведінки в еволюційному процесі, біологічні пе-
редумови становлення людської свідомості. 

Об’єктом зоопсихології як науки є психічна діяльність 
тварин, тобто весь комплекс проявів поведінки й психіки, 
єдиний процес психічного відбиття як продукт зовнішньої 
активності тварин. Особливе значення має вивчення склад-
них форм поведінки та елементарного мислення тварин. 

Основні поняття зоопсихології: психіка, поведінка і пси-
хічна діяльність тварин. Психіка – форма відбиття навко-
лишнього світу, що дозволяє організму адекватно орієнтува-
ти свою активність стосовно компонентів середовища. По-
ведінка – один із найважливіших способів активного при-
стосування тварин до різноманіття умов навколишнього се-
редовища, що забезпечує виживання й успішне відтворення 
як окремої особини, так і виду в цілому. Психічна діяльність 
тварин – весь комплекс проявів поведінки і психіки, єди-
ний процес психічного відбиття як продукт зовнішньої ак-
тивності тварини.  

Порівняльна психологія розглядає спільні й відмінні риси 
в психіці тварини і людини та робить аналіз тих специфіч-
них умов, що призводять до якісної різниці між психікою 
тварини та психікою людини. 

На різних етапах розвитку цієї галузі психології перед 
нею ставилися різні завдання. У зв’язку із цим науковці дещо 
по-різному визначають коло проблем, що окреслює ця наука. 
Однією із пріоритетних думок є розуміння порівняльної пси-
хології як учення про психічні процеси у тварин різних так-
сономічних груп та порівняння їх між собою. У даний момент 
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порівняльна психологія, що є складовою частиною навчальної 
дисципліни «Зоопсихологія та порівняльна психологія», роз-
глядається в еволюційному аспекті з позицій концепції 
О. М. Леонтьєва про еволюцію психіки, доповненої К. Е. Фабрі. 
Також особливе місце в цій дисципліні займають порівняльні 
дослідження психіки та поведінки тварин і людини. 

У наш час дані зоопсихології, порівняльні дослідження 
психіки та поведінки тварин і людини перетворилися на 
міждисциплінарну наукову галузь (поряд із психологією – 
етологія, соціобіологія, антропологія тощо). Вони допомага-
ють загальній психології виявляти закономірності похо-
дження й розвитку свідомості людини; дитячій психології – 
розкривати біологічні основи розвитку дитячої психіки та її 
генетичне коріння; педагогічній психології – створювати 
умови для спілкування дітей із тваринами, що має велике 
виховне й пізнавальне значення, адже під час такого спіл-
кування встановлюється складний психічний контакт і вза-
ємодія між обома партнерами, що може бути ефективно ви-
користане для розумового й морального виховання дітей.  

В антропології на основі даних про вищі психічні функ-
ції тварин і особливості поведінки приматів вирішуються 
проблеми походження людини.  

Вивчення розладів психічної діяльності тварин допома-
гає в медичній практиці вивчати і лікувати нервові та пси-
хічні хвороби людей.  

У наш час у зв’язку з екологічними перетвореннями й 
різкими змінами в середовищі існування диких тварин зоо-
психологічні дослідження набувають особливого значення 
для сільського господарства, тваринництва, рибальства, ми-
сливського господарства і т. д. Так, наприклад, при переході 
до «промислового» тваринництва істотно погіршуються умо-
ви утримання тварин, необхідні для їх нормальної психічної 
діяльності, що спричиняє значне зменшення їхньої продук-
тивності (незважаючи на повноцінне задоволення всіх їхніх 
фізіологічних потреб). Тут завдання зоопсихологів полягає в 
тому, щоб відшукати можливості компенсації цих несприят-
ливих умов і відновити нормальну поведінку тварин у нових 
екстремальних умовах. 
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