
Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny 

Instytut Psychologii i Pedagogiki 

Wydział Psychologii i Nauk Przyrodniczych  

 

Nazwa dyscypliny  

 

Arrherapy 

Łączna liczba punktów i liczba godzin 

studiowania dyscypliny  

 

3.0 punkty / 90 godzin 

Rodzaj kontroli końcowej  

 

Zaliczenie 

Nauczyciel  

 

Stavytska Olena Hryhorivna 

Profil nauczyciela (w) na stronie 

internetowej wydziału, w sieci 

społecznościowej 

 

http://ppf-rshu.info 

E-mail Nauczyciel  

 

StavitckaElena@ukr.net 

Link do konwencji edukacyjnej 

dyscypliny w CMS Moodl (jeśli jest 

dostępny) lub w innym zasobie 

 

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

Językiem wykładowym jest  ukraiński 

http://ppf-rshu.info/
mailto:StavitckaElena@ukr.net
http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/


 

Konsultacje  Konsultacje okulistyczne: 2 godziny. tygodniowo zgodnie z harmonogramem 

Konsultacje on-line: zgodnie z harmonogramem konsultacji 

 

                                                         Cele dyscypliny 

Celem dyscypliny „Terapia sztuką” jest poznanie różnych dziedzin „Terapii sztuką” jako współczesnego kierunku psychologii sztuki 

oraz ukształtowanie systemu wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności organizowania i prowadzenia poradnictwa 

psychologicznego metodami arteterapii. 

Згідно освітньо-професійної програми «Практична психологія» 

Kod i nazwa kompetencji: 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 

ZK2. Znajomość i zrozumienie tematu oraz rozumienie działalności zawodowej. 

ZK6. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji. 

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

psychologicznych z różnych źródeł. 

SC8. Umiejętność organizowania i udzielania pomocy psychologicznej (indywidualnej i grupowej). 

SK11. Umiejętność przestrzegania norm etyki zawodowej. 

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

Oczekiwane efekty uczenia się. 

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

PR7. Refleksja i krytyczna ocena wiarygodności uzyskanych wyników badań psychologicznych, formułowanie uzasadnionych 

wniosków. 

PR8. Przedstaw wyniki własnych badań ustnie / pisemnie profesjonalistom i niespecjalistom. 

PR9. Zaproponować własne sposoby rozwiązywania problemów psychologicznych i problemów w procesie aktywności 

zawodowej, podejmować i argumentować własne decyzje dotyczące ich rozwiązania. 

PR12. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć psychoprofilaktyczno-edukacyjnych, zajęć pomocy psychologicznej w postaci 

wykładów, rozmów, okrągłych stołów, gier, szkoleń itp. Zgodnie z wymaganiami klienta. 

PR15. Odpowiedzialnie traktuj samodoskonalenie, szkolenie i samorozwój zawodowy. 



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

PR18. Podejmij skuteczne działania w celu zachowania zdrowia (własnego i środowiska) oraz w razie potrzeby ustal treść 

wniosku o nadzór. 

Zgodnie z wynikami studiowania dyscypliny student musi wiedzieć: 

• teoretyczne i metodologiczne zasady stosowania arteterapii w praktyce poradniczej; 

• rodzaje technik artystycznych w ramach pomocy psychologicznej; 

• uwarunkowania i sytuacje wymagające pomocy psychologicznej metodami arteterapii, główne etapy, zasady konsultacji 

z elementami techniki artystycznej; 

być w stanie: 

• posiada kwalifikacje do udzielania pomocy psychologicznej metodami arteterapii; 

• wskazane jest stosowanie metod arteterapii; 

• profesjonalnie pracować z rzutowymi rysunkami klientów; 

• dobierać metody badania problemu klienta przez pryzmat arteterapii; 

• przekazać klientowi w zrozumiałej formie wyniki wspólnej pracy 

 

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

Skuteczność opanowania treści dyscypliny „Terapia sztuką” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej materiał z 

takich dyscyplin jak „Psychologia ogólna”, „Psychofizjologia”, „Psychologia wieku”, „Psychologia społeczna”, „Psychologia 

różnicowa”, „Poradnictwo psychologiczne” , „Psychodiagnostyka”. 

W procesie studiowania dyscypliny stosuje się zarówno motywację wewnętrzną, jak i zewnętrzną studentów uczelni wyższych, 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 zapewnia: przygotowanie 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 

                                          Moduł treści 1 

Podstawy teorii i metodologii arteterapii. Wprowadzenie do tematu. Teoretyczne i metodologiczne podstawy stosowania metod 

arteterapii. 

Psychoterapia psychodynamiczna. Analityczne aspekty zrozumienia istoty i mechanizmów sztuk pięknych. 

Główne formy arteterapii. 

Arteterapia indywidualna i grupowa. 
 

Moduł treści 2. 

Rodzaje arteterapii: izoterapia, terapia lalkowa, terapia bajkowa, fototerapia, muzykoterapia, terapia zajęciowa itp. Ograniczenia 

w arteterapii. Możliwości diagnostyczne arteterapii. Terapia dzieci i młodzieży metodami arteterapii.  

Artystyczne formy pracy i ćwiczenia arteterapeutyczne w psychologicznym wspomaganiu działalności zawodowej praktyki 

psychologicznej. Przegląd badań nad zastosowaniem arteterapii w psychologicznym wspomaganiu aktywności zawodowej lekarza-

psychologa. 
 

Rozwój twórczej ekspresji: werbalnej, artystycznej, muzycznej, ruchowej. 

Wybrane metody edukacyjno-terapeutyczne z wykorzystaniem arteterapii: metoda rozwoju ruchu Veroniki Sherborn, metoda 

malowania dziesięciu palców Ruth F. Shaw, metoda Marthy Bogdanovich o dobrym starcie, stymulacja polisensoryczna według 

sezonu Hedwig Abel, system percepcji motoryki Newella K. Caphart, terapia uspokajająco-rozwojowa dla dzieci z objawami nerwicy i 
dysleksji wg T. Danielevycha, A. Komińskiej i J. Magnuskiej. 
 
                                         Zalecana literatura i źródła informacji 
                                                         Podstawowy 
1. Kiseleva MV Terapia sztuką w pracy z dziećmi: Poradnik dla psychologów dziecięcych, pedagogów, lekarzy i specjalistów 
pracujących z dziećmi. Petersburg, 2006. 



2. Kopytin AI Arteterapia ogólnoustrojowa. Petersburg, 2001. 
3. Lebedeva LD Praktyka arteterapii: podejścia, diagnostyka. Petersburg, 2003. 
4. Warsztaty arteterapii / wyd. AI Kopytin. Petersburg, 2000. 
 
                                                        Opcjonalny 

1. Zinkevich-Evstigneeva TD, Grabenko TM Warsztaty dotyczące terapii twórczej. Petersburg, 2001.  

2. Kvyatkovskaya GE Terapia sztuką. Lublin, 1999 (po polsku) 

3. Arteterapia ogólnoustrojowa Kopytin AI. Petersburg, 2001. 

4. Lugina O. Polskie innowacyjne pedagogiczne systemy kształcenia i szkolenia dzieci i przedszkolaków. Dniepropietrowsk, 2012. 

5. Susanina I. Wprowadzenie do arteterapii. Moskwa, 2007. 

6. Yatsenko TS Psychologiczne podstawy psychokorekcji grupowej. Kijów, 1996. 

 

                                            Zasoby informacji 

 

1. http://test.msk.ru/  

2. http://www.supertest.ru/  

3. http://psy.ft.inc.ru/index.shtml http://elnara-psy.narod.ru/  

4. http://www.dfs.kiev.ua/ 

5. http://testonline.h1.ru/ 

6. http://www.tv-agent.net/test/  

7. http://pizza.ee/psy/testq/index.shtml 

 

Sprzęt i oprogramowanie 

Na wsparcie informacyjne składają się fundusze biblioteczne RDGU, możliwość pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), obsługa  

własnej strony internetowej oraz urządzenia mobilne do komunikacji online. W okresie między sesjami student musi posiadać sprzęt 

komputerowy i sprzęt biurowy do wykonywania zadań samodzielnej pracy. Oprogramowanie użytkowe do pracy z treściami 

edukacyjnymi dyscypliny i wykonywania przewidzianych typów działań edukacyjnych: edytor tekstu MS Word do tworzenia 

dokumentów; Microsoft EXEL do tabelarycznego przetwarzania i analizy danych; program do tworzenia prezentacji (Microsoft Power 

Point). 
 

Види та методи навчання і оцінювання 

http://www.dfs.kiev.ua/
http://testonline.h1.ru/
http://pizza.ee/psy/testq/index.shtml


Kod i nazwa kompetencji 

(dla OPP) 

 

Kod i nazwa wyniku 

uczenia się programu 

 

Metody 

nauczanie 

 

Metody oceny 

wyników 

 

LC 01. Umiejętność zastosowania 

wiedzy w sytuacjach praktycznych 

 

PRN 02.Rozumie wzorce i 

cechy rozwoju i 

funkcjonowania zjawisk 

psychicznych w kontekście 

zadań zawodowych 

 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО5, МО6, 

МО7, МО9, 

МО10 

LC 02. Znajomość i zrozumienie 

tematyki oraz rozumienie 

działalności zawodowej 

 

PRN 07. Refleksja 
i krytyczna ocena 

rzetelności uzyskanych 

wyników badań 
psychologicznych, 

formułowanie 

uzasadnionych wniosków 

 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО6, МО7, 

МО10 

LC 06. Umiejętność podejmowania 

świadomych decyzji 

 

PRN 07. Refleksja i 

krytyczna ocena 

wiarygodności wyników 

badań psychologicznych, 

formułowanie 

uzasadnionych wniosków 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО7, МО10 

SC 04. Umiejętność samodzielnego 

gromadzenia i krytycznego 

przetwarzania, analizowania i 

podsumowywania informacji 
psychologicznych z różnych źródeł  

 

PRN 08. Przedstawianie 

wyników własnych 

badań ustnie / pisemnie 

profesjonalistom i 

niespecjalistom 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО8, МО10 



SC 08. Umiejętność organizowania 

i udzielania pomocy 

psychologicznej (indywidualnej i 

grupowej) 

 

PRN 09. Zaproponować 

własne sposoby 
rozstrzygania problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności zawodowej, 
akceptować i 

argumentować własne 

decyzje dotyczące ich 
decyzji 

 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5 

МО2, МО4,  

МО5, МО6, 

МО8, МО10 

PRN 12. Opracowanie i 

wdrożenie programu zajęć 

psychoprofilaktycznych i 
edukacyjnych, działań 

pomocy psychologicznej 

w postaci wykładów, 
pogadanek, okrągłych 

stołów, gier, szkoleń itp. 

Zgodnie z wymaganiami 

klienta 

 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО 5, МО6, 

МО7, МО8, 

МО10 

KS 11. Umiejętność przestrzegania 

norm etyki zawodowej  

 

PRN 16. Znajomość, 

rozumienie i 

przestrzeganie zasad 

etycznych działalności 

zawodowej psychologa 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 

МО8, МО10 

SC 12. Umiejętność 

samodoskonalenia osobistego i 

zawodowego, uczenia się i 

samorozwoju 

 

PRN 15. Odpowiedzialnie 

traktuj zawodowe 

samodoskonalenie, 

szkolenie i samorozwój 

 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 

МО8, МО10 

PRN 18. Podejmij 

skuteczne działania w celu 
zachowania zdrowia 

(własnego i środowiska) 

МН1, МН2, 

МН3, МН4,  

МН5, МН6, 

МН7 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 

МО8, МО10 



oraz w razie potrzeby 

ustal treść wniosku o 
nadzór 

 

 
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 uczenia się (na odległość, multimedia, zorientowanie na sieć 

itp.). 

MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów); 

MH7 - samodzielna praca naukowa. 

 

Польский 

 
METODY OTSINYUVANNYA REZULʹTATIV NAVCHANNYA 

MO1 –ekzameny; 

MO2 –usne abo pysʹmove opytuvannya  

MO3 - kolokvium, 

MO4 –testuvannya; 

MO5 – komandni  proyekty;  

MO6 – referaty, ese; 

MO7 – prezentatsiyi rezulʹtativ vykonanykh zavdanʹ ta doslidzhenʹ;  

MO8 – prezentatsiyi ta vystupy na naukovykh zakhodakh; 

MO9 – zakhyst laboratornykh i praktychnykh robit; 

METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 

MO1 - egzaminy; 

MO2 - ankieta ustna lub pisemna 

MO3 - kolokwium, 

MO4 - testowanie; 

MO5 - projekty zespołowe; 

MO6 - eseje, eseje; 

MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań; 



MO8 - prezentacje i wystąpienia na imprezach naukowych; 

MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej; 

МО10 –test. 
 

Rozkład punktów uzyskanych przez studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 

"Terapia sztuką" 

 

 

                                                          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 

punkt

ów za 

100- 

skala 

punkto

wa 

Zalicze

nie w 

ECTS 

Wartość 

oceny 

ECTS 

Kryteria oceny 
Poziom 

kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie test 

Bieżąca kontrola i samodzielna praca 

INDZ 
Suma 

Moduł treści1   Moduł treści 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

100 

16 17 9 15 9 14 11,5 5,5 

20 

Uczęszczanie na wykłady 

 – 1бал. 

Uczęszczanie na wykłady 

 – 1 бал 

Sterowanie modułowe - 

5 punktów 

 

Модульний контроль – 5 балів 

Sterowanie modułowe - 

5 punktów 

 

Testy końcowe – 10  

Łączna liczba to 144 punkty. Współczynnik– 0, 41 



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 

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 

 

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. 
 

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.  

 

 
 


