
Równieński Państowowy Uniwersytet Humanistyczny 

Instytut Psychologii i Pedagogiki 

Wydział Psychologii i Nauk Przyrodniczych  

Krzesło praktyczna psychologia i psychoterapia 

 

Tematy Aktywny trening społeczno-psychologiczny  

Całkowita liczba punktów i liczba godzin 

studiowania dyscypliny 

9,0 punktów / 270 godzin 

Rodzaj kontroli końcowej   Zaliczenie 

Nauczyciel   Storozh Olena Vasylivna, docent, kandydat filologii nauki psychologiczne 

Profil nauczyciela na stronie wydziału, w sieci 

społecznościowej 
 

 https://www.facebook.com/Helena.Storozh 

 https://kppp-rshu.org.ua 

E-mail nauczyciela:   OV@ukr.net 

Linki do treści edukacyjnych z tej dyscypliny w 

CMS Moodle lub w innym zasobie 

 http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Język instrukcji  
 ukraiński 

Konsultacje  

 Konsultacje okulistyczne: 4 lata tygodniowo (poniedziałek od 11:00 do 13:00; wtorek od 

10:00 do 12:00) 

 Konsultacje online: zgodnie z harmonogramem na stronie wydziału kppp-rshu.org.ua 

 

 

 

Cele dyscypliny 

 

adnotacja 

 

Problem doskonalenia szkolenia kompetentnych, wysoko wykwalifikowanych psychologów praktycznych na obecnym etapie rozwoju 

systemu szkolnictwa wyższego jest dość istotny, biorąc pod uwagę fakt, że opanowanie odpowiedniej bazy wiedzy i umiejętności psychologicznych 

zgodnie ze specyfiką wybranej specjalności jest warunkiem skutecznej aktywności zawodowej. osobowość. Realizując tę strategię w życiu 

wychowawczym, należy uświadomić sobie, że głównym zadaniem wciąż pozostaje przygotowanie harmonijnie rozwiniętej osobowości specjalisty. 

https://www.facebook.com/Helena.Storozh
https://kppp-rshu.org.ua/
http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/
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Obecnie skuteczność uczenia się nie jest osiągana przez proste przyswajanie gotowej wiedzy, ale polega na aktywnym praktycznym 

opanowaniu procesu uczenia się nowego, ważnego dla indywidualnego materiału materiału sprzyjającego rozwojowi formacji osobistych i 

zawodowych oraz umiejętności społeczno-percepcyjnych. Wynik ten uzyskuje się poprzez wdrażanie i stosowanie aktywnych metod nauczania, dość 

energicznie wykorzystywanych w praktyce szkolenia przyszłych psychologów, różniących się od tradycyjnych, nastawionych na bierne 

przekazywanie informacji i mających na celu stworzenie warunków dla potencjału twórczego jednostki. 

Ponadto aktywne metody nauczania, stanowiące swoistą podstawę do modelowania działań specjalisty, stwarzają warunki do transformacji i 

syntezy wiedzy zdobytej podczas studiowania poszczególnych dyscyplin teoretycznych oraz kształtują umiejętność ich wykorzystania do 

rozwiązywania problemów praktycznych.  

Aktywny trening społeczno-psychologiczny (ACE) przyczynia się do ujawniania i rozwoju osobistego potencjału psychologów-praktyków 

jako niezbędnego warunku kształtowania ich profesjonalizmu. Specyfiką procesu uczenia się w grupie ASPN jest integralność i jedność wszystkich 

metod, znajomość istoty psychologicznej, przejawy psychiki uczestników, analityczna i syntetyczna analiza emocjonalnych, poznawczych i 

behawioralnych obszarów psychiki. 

Skuteczność takiego treningu polega na zdolności podmiotu do decentralizacji uwagi, «znaleźć się w sytuacji», w umiejętności optymalnego 

rozwiązywania problemów, które pojawiają się spontanicznie w zmieniającej się i wyjątkowej sytuacji.  

Podczas pracy w grupie ASPN uwaga skupiona jest na pogłębianiu i poszerzaniu kompetencji społecznych uczestników szkoleń, rozwijaniu 

ich inteligencji społeczno-percepcyjnej, samorealizacji, intuicji zawodowej, nabywaniu własnej tożsamości.  

 

Cel i zadania dyscypliny 

 

Aktywny trening społeczno-psychologiczny (ACE) to grupowa praca psychologiczna organizowana w oparciu o psychokorektę, SPT i 

psychoterapię, jako proces wstępnego przygotowania psychologów-praktyków do aktywnej aktywności zawodowej. 

Kurs ASPN jest ważną częścią procesu osobistego i zawodowego szkolenia przyszłego psychologa. Doświadczenie uczestnictwa w ASPN 

integruje zdobywanie wiedzy, umiejętności i zdolności grupowej pracy psychologicznej i jest ukierunkowane na zrozumienie głębokich 

psychologicznych przyczyn problemów osobistych z dalszą samoświadomością osobistą i samodoskonaleniem. 

Cel nauczania dyscypliny polega na kształtowaniu umiejętności samowiedzy, samoanalizy i samodoskonalenia oraz zdobywaniu 

doświadczenia w zakresie rozwoju osobistego podczas udziału w grupowej pracy socjopsychologicznej. 

Zadania nauczania dyscypliny: 

 poznanie specyfiki i norm etycznych grupowej pracy psychologicznej; 

 sformułować jasne wyobrażenie o osobliwościach organizacji ASPN; 

 promowanie społeczno-psychologicznej adaptacji studentów drugiego roku, którzy zaczynają opanowywać specjalność; 

 nauczyć studentów wykonywania autodiagnozy i autokorekty na zajęciach grupowych; 

 stworzyć warunki do kształtowania się cech ważnych zawodowo i harmonijnie rozwijanej osobowości przyszłego lekarza-psychologa; 

 kształtowanie umiejętności samowiedzy i samodoskonalenia; 

 zapewnić studentom możliwość zdobycia odpowiedniego osobistego doświadczenia uczestnictwa w ASPN. 

Program zawiera ogólne tematy dotyczące socjo-psychologicznej adaptacji uczniów do zajęć edukacyjnych oraz cechy ich rozwoju osobistego 

i zawodowego. Ważną konceptualną stroną dyscypliny są tematy spójności grupowej jako warunku wstępnego skuteczności głębokiej pracy 
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psychologicznej studentów. Kolejny zestaw tematów specjalnych dotyczy rozwoju kompetencji komunikacyjnych uczniów i umiejętności 

konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ostatnia lista tematyczna dotyczy rozwoju cech zawodowych i osobistych jako składników 

kompetencji psychologicznych. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój odruchowych mechanizmów psychiki, identyfikację struktur osobowości 

oraz świadomość perspektyw życiowej twórczości uczniów. 

 

Kod i nazwa kompetencji: 
ZK4. Umiejętność uczenia się i opanowywania współczesnej wiedzy. 

ZK5. Zdolność do bycia krytycznym i samokrytycznym. 

ZK8. Umiejętności interpersonalne. 

ZK9. Umiejętność pracy w zespole. 

SC3. Umiejętność zrozumienia natury zachowań, czynności i czynów. 

SC4. Umiejętność samodzielnego gromadzenia i krytycznego przetwarzania, analizowania i podsumowywania informacji psychologicznych z 

różnych źródeł. 

SK11. Umiejętność przestrzegania norm etyki zawodowej. 

SK12. Umiejętność samodoskonalenia osobistego i zawodowego, uczenia się i samorozwoju. 

 

Oczekiwane efekty uczenia się. 

PR1. Analizuj i wyjaśniaj zjawiska psychiczne, identyfikuj problemy psychologiczne i sugeruj sposoby ich rozwiązywania. 

PR2. Rozumie wzorce i cechy rozwoju i funkcjonowania zjawisk psychicznych w kontekście zadań zawodowych. 

PR3. Szukaj informacji z różnych źródeł, w tym wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do rozwiązywania problemów 

zawodowych. 

PR4. Uzasadniać własne stanowisko, wyciągać niezależne wnioski na podstawie wyników własnych badań i analizy źródeł literaturowych. 

PR10. Formułować opinię w sposób logiczny, przystępny, dyskutować, bronić własnego stanowiska, modyfikować wypowiedzi zgodnie z 

kulturowymi cechami rozmówcy. 

PR13. Współpracuj, komunikuj się, bądź zrozumiały, tolerancyjny wobec ludzi z innymi różnicami kulturowymi lub płciowymi.  

PR14. Skutecznie pełnić różne role w zespole w procesie rozwiązywania zadań zawodowych, w tym wykazywać się cechami przywódczymi.  

PR15. Odpowiedzialnie traktuj samodoskonalenie, szkolenie i samorozwój zawodowy 

PR16. Znać, rozumieć i przestrzegać etycznych zasad działalności zawodowej psychologa. 

PR17. Wykazuj społecznie odpowiedzialne i świadome zachowanie, kieruj się humanistycznymi i demokratycznymi wartościami w 

działalności zawodowej i publicznej. 

 

Zdobądź umiejętności społeczne (umiejętności miękkie): komunikacja; umiejętność uczenia się przez całe życie; kreatywność. 

 

Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji 

Efektywność opanowania materiału dyscypliny „Aktywny trening społeczno-psychologiczny” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował 

wcześniej materiały z takich dyscyplin jak: „Język specjalności”, „Wprowadzenie do specjalności”. 
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W procesie studiowania dyscypliny stosuje się zarówno motywację wewnętrzną, jak i zewnętrzną studentów, a mianowicie: różne metody 

motywowania, stymulowania, zaangażowania w działalność naukową, które wyznaczają kierunek, intensywność uczenia się oraz promują zdolności 

twórcze i kreatywność szkolnictwa wyższego. dla przyszłego życia chęć zdobycia prestiżu wśród rówieśników i nauczycieli. 

Wspólne (grupowe) działania przyczyniają się do aktywizacji i efektywności szkolnictwa wyższego, wychowania między nimi humanitarnych 

relacji, samodzielności, umiejętności udowodnienia i obrony swojego punktu widzenia, a także wysłuchania opinii rówieśników, kultury dialogu, 

odpowiedzialności za swoją pracę. 

Samodzielna praca osób ubiegających się o wykształcenie wyższe polega na: przygotowaniu do zajęć stacjonarnych (wykłady i ćwiczenia); 

wykonanie indywidualnych zadań z dyscypliny w trakcie semestru; praca nad określonymi tematami dyscyplin naukowych, które są zgłaszane do 

samodzielnego opracowania; przygotowanie do wszystkich rodzajów kontroli (bieżąca, końcowa); udział w zajęciach do wyboru, specjalnych 

seminariach itp.; udział w pracach naukowych i naukowo-metodycznych działów, udział w konferencjach naukowych i naukowo-praktycznych, 

seminariach, konkursach, olimpiadach itp. 

 

Lista tematów 

 

TREŚĆ moduł I. 

Adaptacja społeczno-psychologiczna do zajęć edukacyjnych oraz cechy rozwoju osobistego i zawodowego  

TEMAT 1. Cel, treść, cele, zasady zajęć 

Zapoznanie uczestników ze specyfiką grupowej pracy psychologicznej: określenie celów i zadań kursu, ustalenie podstawowych reguł i zasad 

współdziałania w grupie, wprowadzenie kar.  

TEMAT 2. Nawiązanie kontaktu społecznego i psychologicznego (znajomość) 
Znajomość członków grupy. Autoprezentacja uczestników szkoleń za pomocą komunikacji społecznej i psychologicznej.  

TEMAT 3. Praca z problemami adaptacyjnymi studentów drugiego roku 
Uruchomienie mechanizmów interakcji grupowej poprzez udział w dyskusjach grupowych. Testowanie procesów świadomości i reagowania 

na obszary problemowe związane z nową sytuacją społeczną. 

TEMAT 4. Skuteczna strategia uczenia się 

Aktywizacja aktywności umysłowej uczniów w rozwiązywaniu zadań, usystematyzowanie pomysłów dotyczących efektywnego uczenia się w 

szkolnictwie wyższym, wypracowanie konstruktywnych przejawów behawioralnych, werbalnych i emocjonalnych.  

TEMAT 5. Asymilacja norm środowiska studenckiego 
Asymilacja nowych form interakcji w ciele studenta i analiza cech komunikacji formalnej i nieformalnej. Stworzenie systemu tradycji 

grupowych. Pozyskiwanie dodatkowych zasobów adaptacyjnych poprzez udział w działalności kulturalno-rozrywkowej uczelni. 

TEMAT 6. Opanowanie społeczno-psychologicznej przestrzeni uczelni 

Asymilacja norm i specyfiki przestrzeni społeczno-psychologicznej uczelni przez pryzmat doświadczeń studentów i pracy z negatywnymi 

emocjami przed nowymi interakcjami społecznymi. Wypracowanie wewnętrznych i zewnętrznych barier psychologicznych na drodze do adaptacji i 

samodoskonalenia. 

TEMAT 7. Motywacyjny impuls do wyznaczania celów i szkolenia zawodowego 



 5 

Kształtowanie zdolności do wyznaczania celów i aktywizacja motywacji do szkolenia zawodowego i rozwoju osobistego. Aktualizacja planów 

życiowych, marzenia o samorealizacji zawodowej i ujawnienie wewnętrznych zasobów. Kształtowanie umiejętności zarządzania własnym czasem. 

 

TREŚĆ moduł II. 

Spójność grupy jako warunek wstępny 

 efektywność głębokiej pracy psychologicznej 
Praca w ramach tego modułu polega przede wszystkim na zapoznaniu uczestników ze specyfiką głębokiej grupowej pracy psychologicznej 

oraz odpowiedniej spójności kadry nauczycielskiej w celu efektywnej organizacji ich interakcji psychotreningowej. Praca z dynamiką grupy i 

procesami spójności poprzez intensyfikację i konstruktywno-emocjonalne nasycenie kontaktów w grupie. 

TEMAT 1. Kształtowanie umiejętności autoprezentacji w warunkach interakcji społecznej i psychologicznej 
Głęboka znajomość jako warunek skutecznej psychologicznej pracy grupowej. Ćwicz umiejętność autoprezentacji i samooceny. Stworzenie 

przyjaznej atmosfery psychologicznej do dalszej pracy psychokorekcyjnej. 

TEMAT 2. Rozwój, wzmacnianie i stabilizacja relacji w grupie (proces jednoczenia się członków grupy). 

Nawiązywanie bliższych i stabilniejszych relacji w grupie poprzez ćwiczenia zorientowane na osobiste zbliżenie. Pracuj nad procesem 

jednoczenia uczestników. 

 

TREŚĆ moduł III.  
Rozwój kompetencji komunikacyjnych 

Nawiązany na poziomie znajomości kontakt psychologiczny wymaga ukształtowania odpowiedniej kompetencji komunikacyjnej. 

Komponenty tej kompetencji to: umiejętność skutecznego słuchania, informacja zwrotna, optymalne modele komunikacji, środki konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów itp. Dlatego drugi moduł skupia się na wspólnym opracowaniu powyższych komponentów. 

TEMAT 1. Pojęcie kompetencji komunikacyjnej. Komunikacja jako forma efektywnej interakcji 
Ujawnienie pojęcia kompetencji komunikacyjnej jako zdolności jednostki do nawiązywania niezbędnych kontaktów z innymi ludźmi, a także 

pewnej kategorii ideologiczno-moralnej, która rządzi całym systemem stosunku człowieka do świata naturalnego i społecznego, a także do siebie 

samego. Praca w kontekście werbalnych i niewerbalnych form komunikacji. 

TEMAT 2. Bariery w komunikacji  
Zapoznanie członków grupy z takimi zjawiskami komunikacyjnymi jak bariery komunikacyjne i szumy komunikacyjne. Wyjaśnienie ich 

negatywnej natury wraz z dalszą dyskusją na temat sposobów przezwyciężenia. Konsolidacja wiedzy poprzez ćwiczenia praktyczne. 

TEMAT 3. Opanowanie umiejętności skutecznego słuchania 

Realizacja procesu konstruktywnego rozwoju nawiązanego kontaktu komunikacyjnego poprzez opanowanie umiejętności efektywnego 

słuchania, którego realizacja pozwala na adekwatne przyswojenie informacji otrzymanych od partnera komunikacyjnego. 

TEMAT 4. Ćwicz skuteczne umiejętności informacji zwrotnej  
Praca z uczestnikami w kierunku formowania i dalszego rozwoju umiejętności efektywnej linii - grupowa refleksja nad zasadą sprzężenia 

zwrotnego. 

TEMAT 5. Rozwój i utrwalanie skutecznych modeli komunikacji w pełnieniu określonych ról społecznych 
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Poznanie skuteczniejszych sposobów komunikowania się w celu pokonywania trudności w realizacji określonych ról społecznych. 

Transformacja nieadekwatnych postaw we wdrażaniu modeli komunikacyjnych w celu zwiększenia stopnia adaptacyjności społeczeństwa. 

TEMAT 6. Poszerzenie zakresu środków konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych 

Zmiana konfliktogennych form zachowań w komunikacji w celu rozwinięcia optymalnych umiejętności rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych. Stworzenie, opanowanie i wypracowanie własnego algorytmu konstruktywnego podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych. 

 

TREŚĆ moduł IV. 

Rozwój odruchowych mechanizmów psychiki 
Kompetencje komunikacyjne tworzą psychodynamiczne podstawy dla rozwoju osobistego rdzenia samowiedzy. W tym celu dalsza praca w 

grupie ASPN polega na zintensyfikowaniu wysiłków uczestników pracy psychologicznej nad refleksją. Stworzy to osobistą podstawę do 

odpowiedniej orientacji w zakresie możliwości, celów i zadań psychotreningu. 

TEMAT 1. Odbicie wzajemnych powiązań we własnej psychice. 
Odpowiednie połączenie działania różnych funkcji umysłowych w celu ich optymalnej integralnej realizacji. Ta kombinacja jest wykonywana 

poprzez tworzenie odpowiednich połączeń międzyfunkcyjnych i ich sekwencyjne odbicie. 

TEMAT 2. Odbicie elementów własnego „ja”. 

Harmonizacja poszczególnych elementów struktury własnego „ja”. Ta harmonizacja obejmuje wzajemną koordynację i doprowadzenie do 

stanu wzajemnej adekwatności i zgodności elementów „ja” poprzez ich całościową refleksję.  

TEMAT 3. Odbicie wzajemnych powiązań w psychice „innego” 
Odpowiednie połączenie działania różnych funkcji umysłowych w psychice „innego” w celu ich optymalnej integracji. To połączenie odbywa 

się poprzez tworzenie odpowiednich połączeń interfunkcyjnych w psychice „innego” i ich sekwencyjne odbicie. 
 

 

TREŚĆ moduł V. 

Rozwój identyfikacyjnych struktur osobowości 
Sytuacja rozwoju osobistego jest ściśle związana z procesami samoakceptacji, samoświadomości, z pracą nad kształtowaniem obrazu „ja” i 

obrazu „profesjonalisty”. Praca w ramach tego modułu ma na celu pogłębioną analizę własnej osobowości, identyfikację i aktualizację własnych 

zasobów, a także stworzenie obrazu pomyślnej przyszłości zawodowej, rozwój osobistej tożsamości zawodowej. 

TEMAT 1. Opanowanie umiejętności osobistej samoświadomości 
Stworzenie warunków dla rozwoju pozytywnych mechanizmów osobowości jednostki, jej samoakceptacji, świadomości swoich mocnych i 

słabych stron. Orientacja uczestników na wypracowanie własnych stref problemowych, aktywizacja potrzeby ciągłej samowiedzy, samorozwoju. 

TEMAT 2. Praca z retrospektywą 

Harmonizacja poszczególnych elementów struktury własnej osobowości, dogłębna analiza życia uczestników w celu stworzenia przestrzeni do 

osobistej zmiany i rozwoju. 

 TEMAT 3. Rozwój tożsamości zawodowej 
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Praca z profesjonalnym obrazem siebie, krytyczne rozumienie swojego przyszłego zawodu, identyfikowanie w nim swojego miesiąca i 

wiodącego wektora dalszego rozwoju zawodowego, świadomości własnych możliwości zawodowych, kształtowanie się struktur zawodowych w 

tożsamości.. 

 

TREŚĆ moduł VI. 

Rozwój cech zawodowych i osobistych jako składowych kompetencji psychologicznych  
Tworzenie warunków zawodowych i osobistych dla optymalizacji szkolenia wykwalifikowanego specjalisty w zakresie pracy psychologicznej 

poprzez rozwój odpowiednich indywidualnych kompetencji psychologicznych.  

TEMAT 1. Opanowanie umiejętności osobistej samowiedzy i autokorekty w celu samodoskonalenia. 

Tworzenie warunków do twórczej samorealizacji jednostki. Orientacja uczestników na ćwiczenie własnych kompleksów i mechanizmów 

ochrony psychologicznej. Uaktywnienie potrzeby ciągłej samowiedzy, samokorekty i samodoskonalenia.  

TEMAT 2. Kształtowanie ważnych zawodowo cech psychologa.  

Praca nad określeniem kryteriów efektywności aktywności zawodowej lekarza-psychologa. Tworzenie motywacyjnych struktur 

profesjonalizmu psychologicznego. Rozwój, przyswojenie i praktyka głównych cech ważnych zawodowo psychologa. 

TEMAT 3. Integracja zawodowa i osobista osobowości psychologa. 

Twórcze ujednolicenie proporcji zawodowych i osobistych aspektów działalności psychologa poprzez ich optymalną integrację.  

 

TREŚĆ moduł VII. 

 Świadomość perspektyw życia 

Na podstawie wypracowanych zawodowych i osobistych aspektów kształtowania indywidualności uczestników ASPN celowe jest 

zakończenie pracy szkoleniowej poprzez konsekutywne wypracowywanie zawodowych i osobistych perspektyw dalszego samodoskonalenia. 

TEMAT 1. Uczciwość zawodowa i osobista. 
Pierwszym składnikiem perspektyw dalszej samorealizacji zawodowej i osobistej jest świadomość, werbalizacja i grupowa dyskusja na temat 

swoich celów w praktyce bezpośredniej. 

TEMAT 2. Refleksja nad realizacją osiągnięć zawodowych i osobistych. 

Drugim składnikiem perspektyw dalszej samorealizacji zawodowej i osobistej jest rozumienie ich celów i osiągnięć zawodowych na poziomie 

samoświadomości uwarunkowanej indywidualnie, czyli ich refleksji. 

TEMAT 3. Podsumowanie ASPN: wyniki, perspektywy, zakończenie. 
Trzecim składnikiem perspektyw dalszej samorealizacji zawodowej i osobistej jest świadomość konkretnych decyzji i algorytmów ich 

realizacji. Decyzje te wyrażane są w następujących formach: wyniki, perspektywy, zakończenie ASPN. 

 

Zalecana literatura i źródła informacji 

 

Podstawowy 
1. Badalova, MV Niektóre znaczące cechy kultury intelektualnej psychologów / MV Badalova // Problemy psychologii ogólnej i 

pedagogicznej: zbiór prac naukowych Instytutu Psychologii. G.S. Kostyuk Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. - Vol. VIII: Vip. 8. - K., 
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2006. - P. 23 - 29. 

2. Gerald, O. Rysunek w psychoterapii: [podręcznik metodyczny] / O. Gerald, P. Gould. - М.: Маркетинг, 2005. - 184 с. 

3. Oster, D. Rysunek w psychoterapii [podręcznik metodyczny dla słuchaczy kursu „Psychoterapia”] / D. Oster, P. Gould. - М.: 

Психотерапия, 2001. - 59 с. 90. 

4. Sofia NZ, Kuzmenko VV Około stu metod aktywnego uczenia się. - K .: Krok po kroku, 2003. 

5. Yatsenko TS Teoria i praktyka grupowej psychokorekcji: Aktywny trening społeczno-psychologiczny / TS Yatsenko: Podręcznik. 

Metoda. - К.: Вища шк. - 2004. - 679 pkt. 

6. Yatsenko TS Metodologia współzależności świadomych i nieświadomych w kontekście problemu adaptacji podmiotu do 

społeczeństwa / T. Yatsenko // Problemy współczesnej edukacji pedagogicznej. Ser.: Pedagogika i psychologia. - Tak.: RVV KSU, 2009. - Vip. 21. - 

Część 1. - str. 28 - 44. 

 

dodatkowo 

 

1. Burns, R. Kinetic rysunek siedmiu / R. Burns, H. Kaufman. - М .: Смысл, 2000. - 45 с. 

2. Bondarenko, AF Pomoc psychologiczna: teoria i praktyka. / Bondarenko AF - M.: Niezależna firma ―Class, 2001. - 336 str. 

3. Grinyova, NV Teoretyczne podstawy podejścia projekcyjnego i technik projekcyjnych w psychodiagnostyce / NV Grinyova // Problemy 

współczesnej edukacji pedagogicznej. Ser. : Pedagogika i psychologia: Coll. artykuły. - Jałta: RVV KSU, 2009. - Vip. 21., część 2. - str. 102 - 110. 

4. Johnson D. Szkolenie w zakresie samoobjawienia // Praktyczna psychologia i praca socjalna. - 2003. - №7. - С 52 - 64. 

5. . Korner, AF Teoretyczne badanie granic możliwości metod projekcyjnych / AF Korner // Psychologia projekcyjna. - M .: Risso, 2000. - 

str. 84–93. 

6. Lazarus, R. Niepewność i jednoznaczność w metodach projekcyjnych / R. Lazarus // Psychologia projekcyjna. - M., 2000. - 258 pkt. 138 

7. Maksymenko, SD Związek między nauką a rozwojem / SD Maksymenko. // Psycholog. - 2004. - № 1. - Str. 2–5. 

8. Poviakel, NI Professiogeneza samoregulacji myślenia zawodowego w systemie kształcenia zawodowego psychologów praktycznych: 

monografia. - NI Poviakel / K .: NPU nazwany na cześć posła Drahomanova, 2003. - 295 str. 

9. Rybalka, WW Psychologiczna kultura osobowości w kształceniu zawodowym i działalności psychologa praktycznego / V. Rybalka // 

Problemy kształcenia i doskonalenia praktycznego psychologów w szkołach wyższych. - К .: Ніка - Центр, 2002. - С. 29 - 32. 

10. Yatsenko TS Rysunek w pracy psychokorekty psychologa-praktyka (na materiale psychoanalizy zespołu rysunków tematycznych) / T. 

Yatsenko, M. Chobitko, T. Dotsevych. - Czerkasy: Brama, 2003. - 216 str. 

11. Yatsenko TS Teoria i praktyka grupowej psychokorekcji: aktywny trening społeczno-psychologiczny: [podręcznik. pomoc.] / T. Yatsenko. 

- К .: Вища шк., 2004. - 679 с. 

12. Yatsenko, Technologie TS Game w pracy psychologa / TS Yatsenko, IV Kalashnik, IO Chernukha. - К .: Марич, 2009. - 68 с. 146. 

 

Linki do witryn 

 

1. http://library.rehab.org.ua/  

2. http://nbuv.gov.ua/ UJRN / VchdpuPH _2013_114_6 

http://library.rehab.org.ua/
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN%20/VchdpuPH%20_2013_114_6
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3. http://hpsy.ru/public/x1332.htm  

4. http://hpsy.ru/public/x044.htm  

5. http://problemps.at.ua/.  

6.  http://hpsy.ru/tags / 

7. http://psihologia.biz  

 

Sprzęt i oprogramowanie 

 

Do organizacji procesu edukacyjnego potrzebne są informacje, techniczne i oprogramowanie. Wsparcie informacyjne składa się z zasobów 

bibliotecznych RDGU, możliwości pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), pracy własnej strony internetowej oraz urządzeń mobilnych do 

komunikacji online. W okresie między sesjami student potrzebuje dostępności sprzętu komputerowego i biurowego do wykonywania zadań 

samodzielnej pracy. Oprogramowanie praca z treściami edukacyjnymi dyscypliny i wykonywanie zamierzonych rodzajów działań edukacyjnych: edytor tekstu 

MS Word do tworzenia dokumentów; Microsoft EXEL do tabelarycznego przetwarzania i analizy danych; program do tworzenia prezentacji 

(Microsoft Power Point). 

 

 

 

 

Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 

Kod kompetencji 

(dla OPP) 

Nazwa kompetencji Kod wyniku 

programu 

szkolenia 

Nazwa wyniku uczenia 

się programu 

Metody 

nauczanie 

Metody oceny 

wyników 

ZK 04 Umiejętność uczenia się i 

opanowywania 

współczesnej wiedzy 

PRN 01 Analizuj i wyjaśniaj 

zjawiska psychiczne, 

identyfikuj problemy 

psychologiczne i sugeruj 

sposoby ich 

rozwiązywania 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4,  

MO6, MO7, 

MO9, MO10 

ZK 05 Zdolność do bycia 

krytycznym i 

samokrytycznym 

PRN 10 Formułuj opinię 

logicznie, przystępnie, 

dyskutuj, broń swojego 

stanowiska, modyfikuj 

wypowiedzi zgodnie ze 

specyfiką kulturową 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4,  

MO5, MO6, 

MO7, MO10 

http://hpsy.ru/public/x1332.htm
http://hpsy.ru/public/x044.htm
http://problemps.at.ua/
http://hpsy.ru/tags%20/
http://psihologia.biz/
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rozmówcy 

ZK 08 Umiejętności 

interpersonalne 

PRN 13 Współpracuj, komunikuj 

się, bądź zrozumiały, 

tolerancyjny wobec ludzi 

z innymi różnicami 

kulturowymi lub 

płciowymi 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4,  

MO5, MO6, 

MO7, MO10 

ZK 09 Umiejętność pracy w 

zespole 

PRN 14 Skutecznie pełnić różne 

role w zespole w procesie 

rozwiązywania zadań 

zawodowych, w tym 

wykazywać się cechami 

przywódczymi 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5 

MO2, MO4,  

MO5, MO6, 

MO8, MO10 

SC 03 Umiejętność zrozumienia 

natury zachowań, czynności 

i czynów 

PRN 02 Rozumie wzorce i cechy 

rozwoju i 

funkcjonowania zjawisk 

psychicznych w 

kontekście zadań 

zawodowych 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4,  

MO6, MO7, 

MO8, MO10 

SC 04  

 

 

Umiejętność samodzielnego 

gromadzenia i krytycznego 

przetwarzania, analizowania 

i podsumowywania 

informacji 

psychologicznych z różnych 

źródeł 

 

PRN 03 Szukaj informacji z 

różnych źródeł, w tym 

wykorzystanie 

technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych do 

rozwiązywania 

problemów zawodowych 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4,  

MO6, MO7, 

MO8, MO10 

  PRN 04 Uzasadnić własne 

stanowisko, wyciągnąć 

niezależne wnioski na 

podstawie wyników 

własnych badań i analizy 

źródeł literaturowych 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4,  

MO6, MO7, 

MO8, MO10 

SC 11 

 

Umiejętność przestrzegania 

norm etyki zawodowej 

PRN 16 Znać, rozumieć i 

przestrzegać etycznych 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MO4, MO6, 

MO7, MO8, 
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 zasad działalności 

zawodowej psychologa 

 

MH5, MH6, 

MH7 

MO10 

SC 12 Umiejętność 

samodoskonalenia 

osobistego i zawodowego, 

uczenia się i samorozwoju 

PRN 15 Odpowiedzialnie traktuj 

samodoskonalenie, 

szkolenie i samorozwój 

zawodowy 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO6, MO7, 

MO8, MO10 

  PRN 17 Wykazać społecznie 

odpowiedzialne i 

świadome zachowanie, 

przestrzegać wartości 

humanistycznych i 

demokratycznych w 

działalności zawodowej i 

publicznej 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO6, MO7, 

MO8, MO10 

 

 

 

METODY NAUCZANIA 

MN1 - metoda werbalna (wykład, dyskusja, wywiad itp.); 

MH2 - metoda praktyczna (laboratorium i zajęcia praktyczne); 

MH3 - metoda wizualna (metoda ilustracji i metoda demonstracji); 

MH4 - praca z literaturą edukacyjną i metodyczną (podsumowanie, podsumowanie, opatrzenie adnotacjami, recenzja, opracowanie abstraktu); 

MH5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informacyjnymi i komputerowymi narzędziami szkoleniowymi (na odległość, 

multimedia, zorientowanie na sieć itp.); 

MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów programowych); 

MH7 - indywidualna praca naukowa studentów.  

 

METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 

MO1 - egzaminy;  

MO2 - ankieta ustna lub pisemna 

MO3 - kolokwium, 

MO4 - testowanie; 

MO5 - projekty zespołowe; 

MO6 - eseje, eseje; 
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MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań; 

MO8 - prezentacje studentów i prelekcje na imprezach naukowych; 

MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej; 

MO10 - kredyt. 
 

 

 

 

 

Podział punktów uzyskanych przez kandydatów na studia wyższe w dyscyplinie „Aktywne szkolenie socjo-psychologiczne”  

 
III semestr 

 
Bieżące testy i niezależna praca 

INDZ Suma Moduł treści nr 1 

 

Moduł treści nr 2 Moduł treści nr 3 

T1 T2 T3 T4 

 

T5 T6 T7 T1 T2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

10 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

Sterowanie modułowe-35 

 

Sterowanie modułowe-10 Sterowanie modułowe-30 

 
IV semestr 

 
Bieżące testy i niezależna praca INDZ Suma 

Moduł treści nr 4 Moduł treści nr 5 Moduł treści nr 6 Moduł treści nr 7   

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T8 T9 T10 20 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sterowanie modułowe-15 Sterowanie modułowe-15 Sterowanie modułowe 15 Sterowanie modułowe-15   
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System i kryteria oceny na Równieńskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

. 

Rezultat działalności dydaktycznej kandydata na studia wyższe ocenia się zgodnie z Regulaminem w sprawie oceny wiedzy i umiejętności 

kandydatów na studia wyższe RPUH według następujących poziomów i kryteriów: 

 

Ilości 

punktó

w za 

100- 

skala 

punkto

wa 

Zalicze

nie w 

ECTS 

Wartość 

oceny 

ECTS 

Kryteria oceny 
Poziom 

kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie test 

90-100 A doskonale 

Kandydat na studia wyższe wykazuje 

szczególne zdolności twórcze, potrafi 

samodzielnie zdobywać wiedzę, bez 

pomocy nauczyciela wyszukuje i 

przetwarza niezbędne informacje, potrafi 

wykorzystać zdobytą wiedzę i 

umiejętności do podejmowania decyzji w 

nietypowych sytuacjach, przekonująco 

argumentuje odpowiedzi, samodzielnie 

ujawnia swoje umiejętności. 

Wysoka 

(kreatywna) 
doskonale 

uznany 
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82-89 B 
bardzo 

dobrze 

Absolwent biegle posługuje się materiałem 

teoretycznym, stosuje go w praktyce, 

swobodnie rozwiązuje ćwiczenia i 

problemy w standardowych sytuacjach, 

samodzielnie poprawia błędy, których 

liczba jest niewielka 

Wystarczające 

(zmienna 

konstruktywna) 

w porządku 

74-81 C w porządku 

Kandydat z wyższym wykształceniem 

potrafi porównać, podsumować, 

usystematyzować informacje doprowadziło

 nauczyciel na ogół 

samodzielnie stosuje go w praktyce; 

kontrolować własne działania; poprawiać 

błędy, wśród których są istotne, wybierać 

argumenty potwierdzające opinie 

64-73 D 
zadowalaj

ąco 

Kandydat z wyższym wykształceniem 

odtwarza znaczną część materiału 

teoretycznego, wykazuje znajomość i 

zrozumienie podstawowych przepisów, z 

pomocą nauczyciela może analizować 

materiał dydaktyczny, poprawiać błędy, 

wśród których znajduje się znaczna liczba 

istotnych 

Średni 

(reprodukcyjny) 
zadowalająco 
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60-63 E dość 

Kandydaci na studia wyższe posiadają 

materiał dydaktyczny na poziomie 

wyższym niż podstawowy, znaczna jego 

część odtwarza na poziomie 

reprodukcyjnym. 

35-59 FX 

niezadowal

ający z 

możliwości

ą 

ponownego 

montażu 

kontroli 

semestralne

j 

Wnioskodawca dysponuje materiałem na 

poziomie poszczególnych fragmentów, 

które stanowią niewielką część materiału 

edukacyjnego. 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie nie przypisano 

1-34 F 

niezadowal

ający z 

obowiązko

wym 

ponownym 

studiowanie

m 

dyscypliny 

Kandydat na studia wyższe dysponuje 

materiałem na poziomie elementarnego 

rozpoznawania i odtwarzania 

poszczególnych faktów, elementów, 

przedmiotów. 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie nie przypisano 

 

Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) ocenianych za poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej: bieżąca 

i końcowa ocena stopnia opanowania materiału teoretycznego na zajęciach oraz samodzielnej pracy (kontrola modułowa); ocena (punkty) za testy 

laboratoryjne; ocena (punkty) za zajęcia praktyczne; ocena przez IDP; ocena (punkty) za udział w konferencjach naukowych, konkursach, 

przygotowywanie publikacji naukowych itp. 

Kandydaci na studia wyższe po zajęciach stacjonarnych mają prawo do podwyższenia swojej oceny tylko na egzaminach (końcowej kontroli 

modułowej) zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej. Test jest ustalany na podstawie wyników aktualnego sterowania modułowego, 

przeprowadzany jest po zakończeniu nauki z dyscypliny. 
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Polityka dyscypliny 
Organizując proces kształcenia, kandydaci, nauczyciele, metodycy i administracja działają zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu 

kształcenia w RDGU, Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceny wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o wykształcenie, 

Regulaminem praktyk, Regulaminem wewnętrznego zapewniania jakości . 

Każdy nauczyciel ustala system wymagań i zasad postępowania dla studentów uczelni wyższych na zajęciach, informuje ich o zasadach 

wykonywania różnego rodzaju pracy. Jednocześnie należy liczyć się z frekwencją na zajęciach i aktywnością na zajęciach praktycznych; (nie) 

dopuszczalność nieobecności i opóźnień na zajęciach; korzystanie z telefonu komórkowego, tabletu lub innych urządzeń mobilnych podczas lekcji; 

nieterminowe wykonanie zadania itp. 

 

Polityka uczciwości 
Kandydaci na studia wyższe, wykonujący pracę samodzielną lub indywidualną, muszą przestrzegać zasady uczciwości. W przypadku plagiatu w 

jakimkolwiek rodzaju pracy kandydata otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać zadania przewidziane w sylabusie.  

 

 
 

 


