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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин».
2. Напрям: психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;
емоційно-етична компетентність.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Левченко Вікторія Володимирівна, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
кандидатка філософських наук, доцентка.
5. Цільова аудиторія: курс призначений для студентів, викладачей біологічних та психологічних
спеціальностей, психологів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку тварин та має бажання
пояснити поведінку тварин та її порушення, виходячи з наукових уявлень про психіку та поведінку
тварин.
6. Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності, розвиток мислення майбутнього
фахівця шляхом ознайомлення з класичними та сучасними підходами дослідження психіки тварин;
оволодіння методами спостереження та прийомами научіння тварин, застосовування набутих знань в
практичній діяльності та житті.
7. Зміст програми:
Запропонований курс включає предмет, методи, основні концепції та відкриття в розвитку
зоопсихології. Показано еволюцію психіки тварин, передумови утворення психіки людини - свідомості.
Розкрито психологічні аспекти адаптації тварин всіх рівнів відображення: таксиси, інстинктивна та
інтелектуальна поведінка. Особливою складовою є розділ, присвячений навчанню тварин людської мови.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 36 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: отримання знань і вмінь з питань методів дослідження психіки і поведінки тварин,
розуміння психологічного змісту комунікації тварин, використання психологічних аспектів научіння
тварин, набуття навичок взаємодії з тваринами та усвідомлення етичного та психотерапевтичного
потенціалу цієї взаємодії;
фахові: знання сучасних методів дослідження психіки тварин всіх рівнів відображення; розуміння
сутності інстинктивної поведінки та інтелектуальних актів в поводженні тварин; розвинені вміння
організовувати та проводити спостереження за дослідницькою та комунікативною поведінкою тварин,
використовувати теоретичні знання про дію адаптаційних механізмів тварин в практичній діяльності;
створювати умови, які впливають на поведінку тварин та людини в процесі научіння, застосовувати
психотерапевтичний потенціал взаємодії з тваринами в професійній діяльності та житті; установки до
тварин, як цінності; розвитку екологічного мислення; готовність до змін, гнучкість, постійний
професійний розвиток; демократизації процесу навчання; рефлексії власної професійної практики;
компетенції використовувати зоопсихологічні знання для консультативної та психотерапевтичної
практики.

* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

