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Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

Курс є загальноосвітнім і науково-популярним, вимагає лише базових 
біологічних знань і розрахований на широку аудиторію слухачів. Тобто, перш за 
все, це студенти: біологи, психологи, медики, педагоги та ін., - навчальні плани 
яких включають дисципліни, пов’язані з психікою, поведінкою тварин та її 
порушеннями. Запропоновані матеріали будуть корисні також викладачам 
закладів вищої освіти і вчителям біології, керівникам гуртків, методистам і 
організаторам дослідної роботи учнівської молоді. Крім того, курс може 
привернути увагу всіх, хто цікавиться питаннями виховання, розвитку й 
реабілітації дітей, формування емпатії, спостережливості, пізнавального 
інтересу, ціннісного ставлення до життя. Курс містить багатий відеоматеріал з 
прикладами поведінки від найпростіших до інтелектуальних тварин. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти, державних службовців, претендентів на вступ на державну службу. 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
 - організовувати та проводити спостереження за дослідницькою та комунікативною поведінкою 

тварин;  
 - використовувати теоретичні знання про дію адаптаційних механізмів тварин у практичній 

діяльності;  
 - створювати умови, які впливають на  поведінку тварин та людини в процесі научіння; 
 - розкривати  і використовувати психотерапевтичний потенціал взаємодії з тваринами в професійній 

діяльності та житті. 
 


