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Adnotacja  
Treść proponowanego programu uwzględnia podstawowe prawa, treść i cechy rozwoju umysłowego człowieka w różnym wieku, opanowanie 

podstawowych czynności oraz ich wpływ na rozwój struktur poznawczych i osobowościowych psychiki.  

Cel Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z ogólnymi wzorcami zmian ontogenetycznych zachodzących w rozwoju psychiki człowieka 

i jej rozwoju osobistym, kształtowaniu psychologicznych podstaw pedagogicznej i psychologicznej działalności zawodowej, kształtowaniu 

samoświadomości i motywacji zawodowej. 

Zadanie studiowanie dyscypliny „Psychologia wieku” to kształtowanie kompetencji ogólnych i zawodowych przewidzianych w programie 

edukacyjnym: 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach; 

ZK2. Znajomość i zrozumienie tematu oraz rozumienie działalności zawodowej  

SC1. Umiejętność operowania aparatem kategorialno-pojęciowym psychologii; 

SC2. Umiejętność retrospektywnej analizy doświadczeń krajowych i zagranicznych w rozumieniu istoty powstawania, funkcjonowania i rozwoju 

zjawisk psychicznych. 

SKZ. Umiejętność zrozumienia natury ludzkich zachowań, czynności i działań; 

Oczekiwane efekty uczenia się 

W wyniku studiowania dyscypliny student musi wykazać się zrozumieniem: 

- podstawowe prawa rozwoju umysłowego człowieka, uwarunkowania, czynniki, siły napędowe procesu formacji, jego sceniczny charakter, 

mechanizmy przechodzenia człowieka z jednego etapu rozwoju do drugiego w ontogenezie; 

- cechy społecznej sytuacji rozwoju i pozycji wewnętrznej jednostki na różnych etapach wieku jej kształtowania;  

- psychologiczne cechy różnych czynności i wpływ każdej z nich na rozwój psychiczny i osobisty;  

- cechy wieku funkcjonowania sfery poznawczej, motywacyjno-wartościowej, emocjonalno-wolicjonalnej w różnych okresach życia. 

i umieć:  

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 

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. 

 

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

 

Efektywność opanowania treści dyscypliny „Psychologia społeczna” znacznie wzrośnie, jeśli student opanował wcześniej materiał z takich 

dyscyplin jak: wprowadzenie i język specjalności, psychologia ogólna 

Lista tematów  



Moduł treści 1 Ogólne problemy rozwoju umysłowego 

 

Temat 1 Przedmiot i metody psychologii wieku 

Temat 2 Historia psychologii wieku 

Temat 3 Istota, specyfika i problemy rozwoju umysłowego  

Temat 4 Aktywność jako warunek rozwoju umysłowego.  

Temat 5 Periodyzacja wieku rozwoju umysłowego. Periodyzacja wieku rozwoju umysłowego periodyzacja rozwoju wg Z. Freuda, E. Ericksona,  L. 

Kohlberga, D. Elkonina, A. Petrovsky'ego, L. Wygotskiego, periodyzacja rozwoju intelektualnego wg J. Piageta). Teorie rozwoju umysłowego 

związanego z wiekiem (teoria dojrzewania A.Gesella, podejście normatywne L. Themana, teoria trzech etapów rozwoju K. Buhlera,  teoria uczenia się 

I. Pavlova, teoria uczenia się J. Watsona, koncepcja społecznego uczenia się A. Bandura, teoria R. czynniki, teoria J. Piageta, teoria rozwoju 

moralnego L. Kohlberga, koncepcja kulturowo-historyczna L. Wygotskiego). 

 

Moduł treści 2. Rozwój umysłowy w dzieciństwie 

Temat 1Pochodzenie psychiki w okresie prenatalnym. Cechy rozwoju umysłowego noworodka. 

Temat 2 Rozwój psychiczny dziecka w młodym wieku 

Temat 3 Charakterystyka psychologiczna aktywności dziecka w wieku przedszkolnym 

Temat 4 Rozwój sfery poznawczej w okresie dzieciństwa przedszkolnego. 

Temat 5 Rozwój osobisty przedszkolaka.  

Temat 6 Gotowość psychologiczna i przystosowanie dziecka do szkoły 

Temat 7 Ogólna charakterystyka rozwoju i aktywności w wieku szkolnym. 

Temat 8 Rozwój sfery poznawczej w wieku szkolnym 

Temat 9 Rozwój osobowości młodszego ucznia 

 

Moduł treści 3. Rozwój psychiczny w dobie dorastania, młodości i dojrzałości 

 

Temat 1. Ogólna charakterystyka okresu dojrzewania.  

Temat 2. Problemy i sprzeczności rozwoju osobistego w okresie kryzysu dorastania 

Temat 3. Komunikacja w okresie dojrzewania 

Temat 4. Sfera intelektualna nastolatka 

Temat 5. Ogólna charakterystyka rozwoju intelektualnego w okresie dojrzewania 

Temat 6. Rozwój osobisty w okresie dojrzewania 

Temat 7. Psychologiczne cechy dorosłości 

Temat 8. Cechy psychicznego rozwoju osobowości w wieku dorosłym 

Temat 9. Charakterystyka psychologiczna gerontogenezy 

 

Polecane książki 



Podstawowy 

 

1. Abramova GS Psychologia wieku: podręcznik. dodatek. - M .: Projekt akademicki, 2001. - 704 str. 

2. Wiek i psychologia pedagogiczna: podręcznik. sposób. / OV Skripchenko, LV Dolynska i inni. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с. 

3. Volkov BS Podstawy psychologii wieku: podręcznik. sposób. - К .: Навч. książka-Bogdan, 2005. - 110 str. 

4. Mukhina VS Psychologia wieku. Zjawisko rozwoju, dzieciństwa, dorastania: Podręcznik. - М.: Академия, 2002. - 492 с. 

5. Obukhova LF Psychologia wieku: podręcznik. - M.: Ped. Towarzystwo Rosji, 2001. - 442 str. 

6. Pavelkiv RV Psychologia wieku: podręcznik dla studentów. wyższy podręcznik zamek / RV Pavelkov. - К .: Кондор, 2011. - 469 с. 

7. Savchin MV, Vasilenko LP Psychologia wieku: podręcznik. sposób. - Akademvidav, 2005. - 359 str. 

8. Feldstein DI Wiek i psychologia pedagogiczna: metoda nauczania. dodatek. - M .: Izd-vo NPO „MODEK”, 2002. - 432 str. 

 

 

Pomocniczy 

1. Zabrotsky MM Psychologia wieku: podręcznik. sposób. - К.: МАУП, 2002. - 103 с. 

2. Psychologia wieku: dzieciństwo. Adolescencja. Młodzież: czytelnik. Podręcznik. dodatek. / Сост. VS Muchina, AA Khvostov. - М.: 

Академия, 2003. - 624 с. 

3. Никольская А.А. Wiek i psychologia pedagogiczna. - Dubna: Phoenix, 2001. - 332 str. 

4. Nemov RS Psychologia. - В З-х т. - Кн. 2. Psychologia wychowania. - M .: Vlados, 1995. - 496p. 

1. Pershina LA Psychologia wieku: - M.: Alma Mater: Academ. projekt, 2005. - 255 str. 

2. Rice F. Psychologia dorastania i dorastania: Podręcznik. dodatek. - СПб.: Питер, 2000. - 656 с. 

 

Literatura metodyczna 

 

1. Abramova GS Warsztaty z psychologii wieku: Podręcznik. dodatek. - М.: Академия, 2001. - 316 с. 

2. Wenger AL, Zuckerman GA Badanie psychologiczne dzieci ze szkół podstawowych. - M.: Vlados-Press, 2002. - 160 str. 

3. Ermolaeva MV, Milanovich LG Metody pracy psychologa z dziećmi w wieku przedszkolnym. - M.: Inst. ćwiczyć. of Psychology, 1996. - 103 pkt. 

4. Dolgova MV Psychologia wieku: materiały edukacyjne i metodyczne z kursu. - Równe: RDGU, 2000. - 54 pkt. 

5. Krysko VG Psychologia i pedagogika w diagramach i tabelach. - Mińsk: Harvest, 1999. - 384 str. 

6. Psychologia starości: czytelnik / wyd. Д.Я.Райгородский. - Samara: BAHRAM. - М, 2004. - 734 с. 

7. Warsztaty z psychologii wieku i pedagogiki / Autor. Е.Е.Данилова; Ed. IV Dubrovina. - М.: Академия, 1999. - 160 с. 

8. Praktyczna psychologia edukacji / Pod redakcją IV Dubrovina. - М.: ТЦ Сфера, 1997. - 528 с. 

9. Raven D. Testy pedagogiczne: problemy, nieporozumienia, perspektywy. - M .: Kogito-Center, 1999. - 139 pkt. 

10. Rogov EI Desktop książka praktycznego psychologa w edukacji: Uch. dodatek. - M.: Vlados, 1996. - 529 str. 

11. Podręcznik psychologii dziecka: podręcznik / wyd. GV Burmensoy. - M.: Institute of Practice. psychol. - 1996. - 264 pkt. 

12. Khudik VG Diagnoza rozwoju dziecka: Metody badawcze. - K .: Edukacja, 1992. - 220 str. 

 



Tablice informacyjne w psychologii obejmują:  

1. MEDLINE z dostępem przez http // www.nlm.nih.Gov / databases freemedl.html lub http // www.healthgate.com; 

2. http://www.yahoo.com/Science/Psychology; 

3. http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html; 

4. http://www.grohol.com/web.htm; 

5. http://www.mindspring.com/wmmoore/psych.htm; 

6. http://sosig.esrc.bris.ac.uk. 

7. http://vygotsky.motiv.msu.su; 

8. http://www.apa.org/. 

9. http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ 

10. http: // www. free.net; RELARN-IP 

11. http://www.ripn.net; 

12. http://www.rannet.ru 

13. http://www.psychology.ltsn.ac.uk 

14. http://www.lemoyne.edu/ OTRP / internet.html 

 

 

Sprzęt 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 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). 

 

Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 

Kod 

komp

etenc

ji 

Nazwa kompetencji Kod 

wyniku 

program

u 

Metody 

nauczania 

Metody oceny 

efektów uczenia 

się 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w 

praktycznych sytuacjach; 

PR1. MH1; MH2; 

MH4; MH6; MH7 

MO1, MO2; 

MO4; MO7; MO8 

ZK2 Znajomość i zrozumienie tematu oraz 

rozumienie działalności zawodowej; 
PR2 MH1, MH3, MH5 МО1; МО2; МО5 

МО7 МО8 

http://www.yahoo.com/Science/Psychology
http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html
http://www.grohol.com/web.htm
http://www.mindspring.com/wmmoore/psych.htm
http://sosig.esrc.bris.ac.uk/
http://www.apa.org/
http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://www.psychology.ltsn.ac.uk/


SC1 Umiejętność operowania aparatem 

kategorialno-pojęciowym psychologii; 

PR1, 

PR10 

MH1, MH2, 

MH4, MH5, 

MH6, MH7 

MO1MO2 MO4 

MO6 MO7 MO8 

SC2 Umiejętność retrospektywnej analizy 

krajowych i zagranicznych doświadczeń w 

rozumieniu istoty powstania, 

funkcjonowania i rozwoju zjawisk 

psychicznych 

PR2, PR4 MH1, MH2, 

MH4, MH5, 

MH6, MH7 

MO1MO2 MO4 

MO6 MO7 MO8 

SKZ Umiejętność zrozumienia natury ludzkich 

zachowań, czynności i działań; 

PR1, 

PR10 

MH1, MH2, MH3 

MH4, MH5, 

MH6, MH7 

MO1MO2 MO4 

MO5 MO6 MO7 

MO8 

 

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 narzędziami komputerowymi (odległość, multimedia, 

zorientowanie na sieć itp.); 

MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie zadań 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; 

MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań; 

MO8 - prezentacje studentów i prelekcje na imprezach naukowych; 

MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej; 

MO10 - kredyt. 

 

Rozkład punktów uzyskanych przez kandydatów na studia wyższe w dyscyplinie „Psychologia wieku” 

 



 

MR 1 MR 2 MR 3 Indywidua

lne zadanie 

Ostateczna 

kontrola 

 

Łączna 

liczba 

punktów 

T1-T5 ZM

K 

T1-T9 ZM

K 

T1-T9 ZM

K 

  

3-5 5-15 3-5 5-20 3-5 5-20 5-15   

Min.3 * 5 = 

15 

5 3 * 9 = 

27 

5 3 * 4 = 

27 

5 5   

Maksymalnie 

5 * 5 = 25 

15 5 * 9 = 

45 

20 5 * 4 = 

45 

20 15   

Maksymalnie 150 * współczynnik 0, 4 = 60 40 100 

Podział punktów uzyskanych przez kandydatów na studia wyższe w formie pisemnej i obronie pracy semestralnej z kursu „Psychologia 

wieku” 

 

Część teoretyczna Część 

eksperymentalna 

Ochrona Wynik 

30 50 20 100 

 

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 

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. 

 

 
 

 


