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Język instrukcji ukraiński 
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12.00 oraz w każdy czwartek od 11.00 do 12.00 (2 godziny 

akademickie). 

Konsultacje online: po wcześniejszym uzgodnieniu z 

lektorem w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00 do 

13.00; w każdą środę od 11.00 do 13.00. 

  

Cele dyscypliny 

  

  
Celem nauczania dyscypliny „Praca z grupami zboczonych nastolatków” jest: 
1. Zapoznanie studentów z teorią i praktyką badania problemu zachowań dewiacyjnych w naukach psychologicznych.  
2. Nauczenie przyszłych psychologów rozumienia i analizowania źródeł pierwotnych, przekształcania ich z materiału do poznania w materiał do 

badań. 
3. Stworzenie obrazu całościowego postrzegania świata poprzez relacje pokrewnych tematów, rozumienie różnorodności nauk psychologicznych. 

mailto:kvpp@rshu.edu.ua
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Osiągnięcie celu zapewnia wykonywanie ćwiczeń i indywidualnych zadań mających na celu rozwój kreatywności przyszłych profesjonalistów. W 

procesie uczenia się kształtują się takie cechy osobowości jak samodzielność w rozwoju zainteresowań poznawczych, logika i zdolność analitycznego 

myślenia, odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji, pamięć, uwaga, intuicja językowa, umiejętności i zdolności do samodzielnej i zbiorowej pracy itp. 
Główne zadania studiowania dyscypliny „Praca z grupami zboczonych nastolatków” to:  
- określić metody wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy z młodocianą dewiacyjną; 
- rozumie znaczenie badań psychologicznych nad problemem dewiacyjnych zachowań młodzieży; 
- opanowanie treści i celów badań psychologicznych nad problemem dewiacyjnych zachowań młodzieży; 
- promowanie wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce pracy psychologa z nastolatkami zboczonymi. 
  
Kompetencje i efekty uczenia się , których kształtowanie ułatwia dyscyplina (związek z normatywną treścią kształcenia wyższego, sformułowaną w 

standardzie w kategoriach efektów uczenia się). 
Zgodnie z wymaganiami normy dyscyplina zapewnia nabycie kompetencji szkolnictwa wyższego: 
I. Kompetencja integralna - umiejętność rozwiązywania złożonych problemów specjalistycznych i praktycznych w zakresie aktywności zawodowej 

oraz w procesie uczenia się, która wiąże się z zastosowaniem teorii i metod nauk psychologicznych i charakteryzuje się złożonością i niepewnością 

warunków i wymagań. 
ІІ. Kompetencje ogólne: 
ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 

ZK6. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji. 

ZK8. Umiejętności interpersonalne . 

III. Kompetencje specjalne (zawodowe, przedmiotowe) (SC): 

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

różnych źródeł. 

SK7. Umiejętność analizy i systematyzacji wyników, formułowania uzasadnionych wniosków i rekomendacji . 

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

Efekty uczenia się programu: 
PR1. Analizuj i wyjaśniaj zjawiska psychiczne, identyfikuj problemy psychologiczne i sugeruj sposoby ich rozwiązywania. 

PR9. Zaproponować własne sposoby rozwiązywania problemów psychologicznych i problemów występujących w trakcie wykonywania zawodu, 

akceptować i argumentować własne decyzje dotyczące ich decyzji. 

PR11. Sporządzenie i wdrożenie planu procesu konsultacyjnego uwzględniającego specyfikę zapytania i indywidualne cechy klienta, zapewnienie 

skuteczności własnych działań. 

  

Wymagania wstępne do studiowania dyscypliny formacyjnej 

program efektów uczenia się i kompetencji 

  



Efektywność asymilacji medialnej dyscypliny „ Praca z odchylonymi nastolatkami ” znacznie wzrasta, jeśli kandydat na wyższym poziomie studiów 

opanował wcześniej takie przedmioty jak: „Z uwagami ogólnymi Psychologia ”, „ Psychologia C otsialna ”, „Psychologia In ikova ”, 

„ Psychologia P edahohichna ” „P atopsyholohiya ”, „P syhodiahnostyka ”, „ Pedahohika ”, „F ilosofiya ”, „ P syholohichna służba w systemie oświaty ” . 

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, odpowiedzialnośc i 

za efekty ich pracy. 

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.; uczestniczyć w pracach naukowych i technicznych, uczestniczyć w konferencjach naukowych i praktycznych, seminariach, konkursach, 

konkursach i nie tylko . 

  

Lista tematów 

  

Moduł merytoryczny 1. Teoretyczne aspekty zachowań dewiacyjnych w okresie dojrzewania 
Temat 1. Zachowania dewiacyjne jako przedmiot wiedzy naukowej. 
Znaczenie pojęcia „dewiacyjne zachowanie” we współczesnej psychologii. Teoretyczne podejścia do analizy zachowań dewiacyjnych: filozoficzne, 

prawne, socjologiczne, biologiczne, psychologiczne, pedagogiczne. 
Zachowanie dewiacyjne w psychologii egzystencjalnej: egzystencjalna frustracja i egzystencjalna próżnia (W. Frankl): egzystencjalne sprzeczności 

(E. Fromm). Zachowania dewiacyjne w psychologii humanistycznej: blokowanie procesu samorealizacji (K. Rogers).Zachowanie dewiacyjne z punktu 

widzenia kierunku psychoanalitycznego (3. Freud, K. Jung. A. Adler, O. Rank, E. Bern). Zachowanie dewiacyjne w wyniku uczenia się (I. Pavlov, J. 

Watson, B. Skinner). Zachowanie dewiacyjne z punktu widzenia teorii społeczno-poznawczej (A. Bandura).      
Temat 2. Normatywna regulacja zachowań społecznych i zaburzeń zachowania 
Pojęcie norm społecznych, ich rola w socjalizacji jednostki. Funkcje norm społecznych. Klasyfikacja norm społecznych. Regulacja stosunków 

społecznych. Cechy społecznej sytuacji rozwoju dorastania. Pojęcie normatywnej regulacji zachowania i jej wpływ na zachowanie jednostki. Odchylenia 

behawioralne. Historyczna i społeczno-psychologiczna istota pojęcia normy jako definiującej podstawy rozumienia dewiacji. 
Temat 3. Czynniki dewiacyjnego zachowania jednostki  
Pojęcie określania zachowań dewiacyjnych. Główne podejścia do wyjaśniania przyczyn zachowań dewiacyjnych: psychoanalityczne, poznawcze, 

humanistyczne. Warunki zewnętrzne środowiska społecznego jako przyczyny zachowań dewiacyjnych. Intrapersonalne przyczyny dewiacyjnego 

zachowania.  



Czynniki determinujące dewiacyjne zachowania jednostki: społeczne, społeczno-psychologiczne, psychologiczno-pedagogiczne, indywidualne i 

psychologiczne. Trudne wychowanie i jego geneza. Dysonans poznawczy. Hyperpower. 
Subiektywne (genetyczne, psychologiczne) i obiektywne (mikrospołeczne i makrospołeczne) czynniki zachowań dewiacyjnych . 
Temat 4. Siedem „ Ja jako społeczno-pedagogiczne czynniki zachowań dewiacyjnych 
Siedem „ Ja jako instytucja socjalizacji dziecka. Rodzaje rodzin. Style wychowania rodzinnego. Społeczne czynniki ryzyka, które negatywnie 

wpływają na funkcje rodziny. Pojęcie rodziny z problemami. Rodziny niekompetentne pedagogicznie. Klasyfikacja odchyleń w zachowaniu dzieci w 

rodzinie. Wsparcie społeczno-psychologiczne rodzin z dziećmi zboczonymi. Etapy pracy psychologa z rodziną zboczonego nastolatka. Metody badania 

wpływu rodziny na występowanie odchyleń. 
Temat 5. Instytucje wychowawcze jako czynniki dewiacyjnych zachowań młodzieży 
Instytucja edukacyjna jako instytucja socjalizacji młodzieży. Formy negatywnych wpływów pedagogicznych w szkole. Style komunikacji 

pedagogicznej. Cechy stosunku nauczyciela do dziecka z zachowaniem dewiacyjnym. Zalecenia psychologiczno-pedagogiczne dotyczące zapewnienia 

pozytywnego mikroklimatu w szkole. Metody identyfikacji trudności socjalizacji szkolnej. 
Temat 6. Grupa rówieśnicza jako czynnik zachowań dewiacyjnych 
Koncepcje i funkcje grupy odniesienia. Nieformalne grupy nieletnich. Subkultura młodzieżowa jako instytucja socjalizacji. Czynniki, które 

powodują, że naturalne i spontaniczne grupy uliczne wyrastają na nielegalne. Dorastający konformizm. Metody badania wpływu grupy na tożsamość 

małoletniego. 
Temat 7. Problem klasyfikacji zaburzeń zachowania 
Pojęcie klasyfikacji zachowań dewiacyjnych. Psychologiczna klasyfikacja zachowań dewiacyjnych. Medyczna klasyfikacja zachowań 

dewiacyjnych. Zachowanie antyspołeczne i niemoralne. Przestępstwo (nielegalne) i przestępcze (przestępcze) zachowanie.Uzależniające 

zachowanie. Nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, zachowania samobójcze. Różne zachowania ofiar. Va ndalizm. Ryzykowne zachowanie. 
Temat 8. Wiekowe aspekty zachowań dewiacyjnych. 
Specyfika odporności na wpływy wychowawcze w wieku przedszkolnym: niekorzystny styl i warunki wychowania w rodzinie, brak komunikacji z 

rodzicami i rówieśnikami itp. 
Nieprzystosowanie szkolne, brak umiejętności interakcji ze społeczeństwem jako przesłanka dewiacyjnego zachowania ucznia gimnazjum. 
Cechy wieku rozwoju osobowości dorastającego, ich wpływ na odchylenia w zachowaniu. Poczucie „dorosłości” jako sprzeczność pomiędzy 

nastawieniem na niezależność a brakiem odpowiedniego doświadczenia życiowego, zwiększeniem koncentracji na rówieśnikach i rosnącą zależnością 

zachowania od norm grupowych jako przesłanki dewiacyjnych zachowań nastolatków. Odchylenia osobiste w okresie dojrzewania (syndrom wyobcowania, 

uświadomienie sobie, depersonalizacja, depresja, dysmorfofobia), ich wpływ na odchylenia w zachowaniu młodzieży. 
Charakterystyczne przejawy dewiacyjnego zachowania w okresie dojrzewania. 
Temat 9. Płciowe aspekty zachowań dewiacyjnych 
Cechy płci zboczonych nastolatków. Niewystarczająca socjalizacja płci i dewiacyjne zachowanie. Niewystarczająca edukacja seksualna w rodzinie, 

nieodpowiednie stereotypy dotyczące płci, brak edukacji płci jako czynniki zachowań dewiacyjnych. Cechy płciowe wychowania młodzieży z 

zachowaniami dewiacyjnymi. Cechy płciowe zachowań dewiacyjnych. 
  



Moduł merytoryczny 2. Obszary pracy psychologów z młodzieżą o zachowaniach dewiacyjnych 
Temat 10. Diagnoza społeczno-psychologiczna zachowań dewiacyjnych w okresie dojrzewania 
Zasady diagnostyki psychologicznej młodzieży dewiacyjnej: podejście systemowe, podejście indywidualne, zasada pedagogicznego optymizmu, 

prognozowanie itp. 
Metody diagnozy psychologicznej młodzieży zboczonej. Metoda obserwacji. Przedmiot obserwacji zachowań osób z odchyleniami. Parametry 

ustalenia cech zachowania i wyglądu osób z zachowaniami dewiacyjnymi podczas obserwacji (wg N.Yu. Maksimovej): wygląd ogólny, cechy mowy, 

zachowania społeczne, nastrój, stosunek do badania, cechy aktywności podczas badania. Etapy obserwacji. Mapa obserwacji D. Scotta. Rozmowa jako 

metoda badania dewiacyjnych zachowań osobowości. Wymagania dotyczące wywiadów z osobami o dewiacyjnym zachowaniu. Podstawowe techniki 

metody konwersacji w pracy z osobami dewiacyjnymi. Testowanie jako metoda badania dewiacyjnych zachowań osobowości. 
Metody diagnozowania skłonności do zachowań dewiacyjnych (OM Orel). Test Luschera. CHNP L ichko. Kwestionariusz R. Kettela.  
Temat 11. Poradnictwo psychologiczne dla młodzieży z zachowaniami dewiacyjnymi 
Poradnictwo psychologiczne dla osoby o dewiacyjnym zachowaniu. Informowanie klienta. Strategie informacyjne dla klientów. Cechy skupiania 

uwagi podczas informacji. Trening umiejętności samoregulacji w procesie psychokonsultacji. Metody (mechanizmy) uczenia się ochrony psychologicznej: 

racjonalizacja, projekcja, przemieszczenie, identyfikacja, kompensacja, hiperkompensacja, fantazjowanie, dominujące lub wysoce wartościowe idee. Cechy 

organizacji poradnictwa z wykorzystaniem metod terapii racjonalnej (P.Dubois), logoterapii (W. Frankl), psychologii samorealizacji (A. Maslow), 

psychoterapii pozytywnej (N. Pezeshkian), terapii poznawczej (A. Beck), terapii racjonalno-emocjonalnej ( A. Ellis) w pracy z osobami o zachowaniach 

dewiacyjnych.   
Temat 12. Psychologiczna korekta dewiacyjnego zachowania młodzieży 
Psychologiczna korekta zachowań dewiacyjnych. Cele psychokorekty w pracy z osobami dewiacyjnymi. Rodzaje strategii psychokorekcyjnych (YS 

Shevchenko). Autotraining. Progresywne rozluźnienie mięśni. Metody biologicznego sprzężenia zwrotnego.Programowanie 

neurolingwistyczne. Psychodrama. Program poprawkowy dla uczniów trudnych (wg Kluge). Metody korekcyjno-wychowawczego oddziaływania 

na zboczoną młodzież (J. Kleiberg). 
Temat 13. Terapia psychologiczna w pracy z nastolatkami dewiacyjnymi 
Psychoterapia w pracy z osobami o zachowaniach dewiacyjnych. Cele psychoterapii. Sugestywne metody psychoterapii: hipnoza, heterosugestia, 

autosugestia. Metody psychoanalityczne: metoda wolnych skojarzeń, reakcji przeniesienia i oporu. Terapia Gestalt: ćwiczenia poszerzające świadomość z 

wykorzystaniem zasady „tu i teraz”; tworzenie gotowych gestów poprzez integrację przeciwieństw; pracować ze snami itp. 
Temat 14. Psychologiczne uwarunkowania profilaktyki zachowań dewiacyjnych w okresie dojrzewania 
Systematyczne podejście do zapobiegania dewiacyjnym zachowaniom. Społeczno-psychologiczne mechanizmy wpływu na osobowość (perswazja, 

sugestia, infekcja psychiczna, naśladownictwo itp.) Oraz ich uwzględnienie w profilaktyce i pokonywaniu odchyleń w zachowaniu dziecka. 
Zapobieganie odchyleniom w zachowaniu dziecka jako zestaw środków społeczno-psychologicznych i pedagogicznych mających na celu 

identyfikację i korygowanie warunków, które przyczyniają się do przejawów odchyleń. Promowanie zdrowego stylu życia, tworzenie sprzyjającego klimatu 

społeczno-psychologicznego w mikrospołecznym środowisku dziecka, stwarzanie możliwości samorealizacji jednostki jako warunku 

wstępnego zapobiegania zaburzeniom zachowania. 
Temat 15. Sposoby nawiązywania kontaktu psychologa z nastolatkami zboczonymi 



Problem relacji między nastolatkiem a dorosłym. Komunikacja kontaktowa: koncepcja, cel. Etapy interakcji psychologa z dewiacyjną 

nastolatką. Taktyki behawioralne w interakcji z zachowaniami dewiacyjnymi. 
  
Moduł treści 3. Praca psychologa z pewnymi formami zachowań dewiacyjnych 
Temat 16. Metody pracy psychologa z agresywną młodzieżą 
Agresja: pojęcia, cechy, elementy. Źródła i czynniki agresywnego zachowania młodzieży. Klasyfikacja rodzajów agresji. Typologia agresywnych 

nastolatków. Wandalizm jako forma agresywnego zachowania. Metody psychologicznej diagnozy zachowań agresywnych. Program psychologiczno-

 pedagogicznej korekty agresji. 
Temat 17. Bullying jako problem psychologiczno-pedagogiczny młodzieży 
Pojęcie bullyingu. Mechanizmy powodujące rozprzestrzenianie się zastraszania w szkole. Formy zastraszania w szkole. Typologia przestępców 

(bullerzy). Oznaki, że dzieci są prześladowane. Środki zapobiegające zastraszaniu w szkołach. 
Temat 18. Metody pracy psychologów z młodzieżą skłonną do zachowań samobójczych 
Pojęcie samobójstwa i zachowań samobójczych. Cechy zachowań samobójczych u młodzieży. Struktura zachowań samobójczych. Zewnętrzne 

formy zachowań samobójczych . Czynniki samobójstwa nastolatków. Rodzaje zachowań samobójczych u młodzieży.Metody diagnozowania predyspozycji 

do stanów samobójczych. Psychologiczne zapobieganie samobójstwom. Obszary pracy psychologa nad profilaktyką zachowań samobójczych młodzieży. 
Temat 19. Metody pracy psychologa z młodzieżą o przestępczych zachowaniach 
Pojęcie przestępczego zachowania. Pojęcia i rodzaje przestępstw. Determinanty przestępczego zachowania nieletnich. Typologia młodocianych 

przestępców według cech motywacyjnych i osobistych. Typy osobowości młodocianych przestępców według orientacji.Charakterystyczne cechy 

osobowości przestępców. Metody wykrywania predyspozycji do przestępstw. Program zapobiegania przestępczości nieletnich. Obszary działań 

zapobiegawczych mających na celu przezwyciężenie przestępczych przejawów zachowania nieletnich. 
Temat 20. Wsparcie psychologiczne małoletnich w miejscach pozbawienia wolności 
Rodzaje młodocianych przestępców w więzieniach. Społeczne i psychologiczne przystosowanie małoletnich do warunków izolacji 

społecznej. Czynniki przystosowania nieletnich do przebywania w miejscach pozbawienia wolności. Etapy pracy psychologa z nieletnimi skazanymi. Stany 

psychiczne nieletnich znajdujących się w warunkach izolacji społecznej. Metody poprawiania i resocjalizacji młodocianych przestępców. Przygotowanie 

nieletnich do opuszczenia zakładów karnych. 
Temat 21. Metody pracy psychologa z młodzieżą z zachowaniami uzależniającymi 
Koncepcje i typy zachowań uzależniających. Formy zachowań uzależniających. Oznaki uzależniającego zachowania. Etapy rozwoju zachowań 

uzależniających. Gotowość psychiczna do zachowań uzależniających.Ogólne etapy działań w zakresie profilaktyki uzależnień nieletnich. Metody badania 

skłonności do zachowań uzależniających. Program do pracy z młodzieżą uzależnioną. 
Temat 22. Cechy pracy psychologa z młodzieżą uzależnioną od Internetu 
Pojęcie i cechy uzależnienia od Internetu. Oznaki uzależnienia od Internetu. Psychologiczne aspekty uzależnienia młodzieży od 

Internetu. Psychologiczne uwarunkowania powstawania uzależnienia od Internetu. Negatywny wpływ uzależnienia od Internetu na rozwój osobisty 

młodzieży. Techniki wykrywania zależności od rzeczywistości wirtualnej. Strategia pracy z młodzieżą uzależnioną od Internetu. 
Temat 23. Praca z młodzieżą podatną na uzależnienia chemiczne 



Pojęcia i rodzaje zależności chemicznych. Cechy uzależnień wśród nastolatków. Czynniki ryzyka związane ze stosowaniem środków 

powierzchniowo czynnych. Psychologiczne aspekty alkoholizmu i narkomanii osób nieletnich. Motywy spożycia alkoholu przez młodzież. Zapobieganie 

alkoholizmowi wśród młodzieży. Cechy gromadzenia wiedzy o narkotykach i kształtowanie stosunku do nich w różnych grupach wiekowych. Pierwotne 

zapobieganie nadużywaniu substancji. Podejścia do profilaktyki palenia w szkołach. 
Temat 24. Metody pracy z młodzieżą o wartościowych hobby psychologicznych 
Oznaki zbędnych psychologicznych hobby. Opcje dla wartościowych hobby. Objawy charakterystyczne dla osób uzależnionych od hazardu. Sposoby 

zapobiegania bigoterii. Zalecenia dotyczące zapobiegania dysmorfomanii. Zapobieganie uzależnieniom fizycznym.  
  
  

Zalecana literatura i źródła informacji 
  

Podstawowy 
1. Biletska VV Odmienne zachowanie uczniów: formy, przejawy, ostrzeżenia (zalecenia metodyczne dla praktycznych psychologów, 

pedagogów społecznych, nauczycieli szkół średnich) / V.V. Biletska. - Mikołajów, 2011. - 40 pkt. 

2. Bondarchuk OI Psychologia zachowań dewiacyjnych: Przebieg wykładów / O.I. Bondarczuk. - К.: МАУП, 2006. - 88 с. 

3. Volnova LM Zapobieganie dewiacyjnym zachowaniom nastolatków: metoda nauczania. podręcznik do kursu specjalnego „Psychologia 

odchyleń” dla studentów kierunku „Praca socjalna” w dwóch częściach. - Część 1. Część teoretyczna. - Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. - K., 

2016. - 188 pkt. 

4. Kivenko NV Zachowanie dewiacyjne: nowoczesny paradygmat: Monograph / NV Kivenko, II Lanovenko, PV Młynarz. - Irpin: ADPS 

Ukrainy, 2002. - 240 pkt. 

5. Maksimova N.Yu. Psychologia zachowań dewiacyjnych: podręcznik. sposób. dla studentów szkół wyższych / N.Yu. Максимова. - К.: 

Либідь, 2011. - 520 с. 

  
  

dodatkowo 
1. Zmanovskaya EV Deviantology (psychologia zachowań dewiacyjnych): [podręcznik. dodatek. dla uczniów. wyższy podręcznik instytucje] / EV Zmanovskaya. - wyd. 3. 

poprawione, wew. - Moskwa: Centrum Wydawnicze "Academy", 2006. - 286 str. 
2. Kvitkovskaya NV Psychologia zachowań dewiacyjnych uczniów (uwarunkowania, przyczyny, cechy wychowania, rodziny problemowe, profilaktyka i korekta): metoda 
nauczania. Instrukcja / NV Kvitkovskaya. - Mikołajów 2010. - 240 str. 
3. Kleiberg Yu. A. Psychologia zachowań dewiacyjnych: podręcznik. podręcznik dla uniwersytetów Yu. A. Kleiberg. - wyd. - М.: ТЦ Сфера, 2003. - 160 с. 
4. Mendelevich VD Psychologia zachowań dewiacyjnych: podręcznik. zasiłek / V.D. Mendelevich. - СПб. : Речь, 2005. - 445 с. 
5. T. Tam Fedorchenko . Zapobieganie dewiacyjnym zachowaniom uczniów w środowisku społeczno-kulturowym: aspekt społeczno-pedagogiczny: monografia / Tetyana 
Fedorchenko. - Czerkasy: [Chabanenko Yu. A.], 2011. - 492 str. 

  
  



Zasoby informacji 
  

1. Biblioteka elektroniczna Biblioteki Narodowej Ukrainy im. VI Wernadskiego (www.nbuv.gov.ua) 
2. http://tu5.do.am/load/psikhologija 
3. http://www.br.com.ua/kurs/Psychology 
4. http://yurpsy.com/ 
5. Psychojournal - http://psychojournal.ru/ 

  

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 

kompetencja 

(według 

OPP) 

Nazwa 

kompetencja 

Kod 

oprogramowanie 

wynik 

nauczanie 

Nazwa 

oprogramowanie 

wynik 

nauczanie 

Metody 

nauczanie 

Metody 

ocena 

wynik 

te 

nauczanie 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.br.com.ua/kurs/Psychology
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://yurpsy.com/


  

  

  

  

  

ZK 1 

  

  

  

  

  

  

Możliwość aplikowania 

wiedzę w praktycznych sytuacjach 

  

  

  

  

PR9 

Zaproponować 

własne sposoby 

rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych 

i problemów w 

toku aktywności 

zawodowej, 

akceptować i 

argumentować 

własne decyzje 

dotyczące ich 

decyzji 

MN2 ,MN 5,MN 6 MO6, 

MO7, 

MO 9 

PR11 Sporządzenie i 

wdrożenie planu 

procesu 

doradczego 

uwzględniającego 

specyfikę 

zlecenia oraz 

indywidualne 

cechy klienta, 

aby zapewnić 

skuteczność 

własnych działań 

MN2 ,MN 5,MN 6 MO6, 

MO7, 

MO 9 

  

  

  

ZK6 

  

  

  

Umiejętność podejmowania świadomych decyzji 

  

  

  

PR9 

Zaproponować 

własne sposoby 

rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych 

i problemów w 

toku aktywności 

zawodowej, 

akceptować i 

MN2 ,MN 5,MN 6 MO6, 

MO7, 

MO 9 



argumentować 

własne decyzje 

dotyczące ich 

decyzji 

  

  

ZK8 

Umiejętności interpersonalne.   

  

  

PR9 

Zaproponować 

własne sposoby 

rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych 

i problemów w 

toku aktywności 

zawodowej, 

akceptować i 

argumentować 

własne decyzje 

dotyczące ich 

decyzji 

MN2 ,MN 5,MN 6 MO6, 

MO7, 

MO 9 

  

  

  

  

  

SC4 

Umiejętność samodzielnego gromadzenia i 

krytycznego przetwarzania, analizowania i 

podsumowywania psychologicznego 

oraz informacje z różnych źródeł 

  

PR1 

Analizuj i 

wyjaśniaj 

zjawiska 

psychiczne, 

identyfikuj 

problemy 

psychologiczne i 

sugeruj sposoby 

ich 

rozwiązywania 

MH1, MH2, 

MH4, MH7 

MO2, 

MO4, 

MO7, 

MO9 

  

  

  

PR9 

Zaproponować 

własne sposoby 

rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych 

i problemów w 

toku aktywności 

MN2 ,MN 5,MN 6 MO6, 

MO7, 

MO 9 



zawodowej, 

akceptować i 

argumentować 

własne decyzje 

dotyczące ich 

decyzji 

  

  

  

  

  

  

  

  

SK7 

  

  

  

  

Umiejętność analizy i systematyzacji wyników, 

sformułowanych 

uzasadniłeś wnioski i zalecenia 

  

  

PR1 

Analizuj i 

wyjaśniaj 

zjawiska 

psychiczne, 

identyfikuj 

problemy 

psychologiczne i 

sugeruj sposoby 

ich 

rozwiązywania 

MH1, MH2, 

MH4, MH7 

MO2, 

MO4, 

MO7, 

MO9 

  

  

  

PR9 

Zaproponować 

własne sposoby 

rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych 

i problemów w 

toku aktywności 

zawodowej, 

akceptować i 

argumentować 

własne decyzje 

dotyczące ich 

decyzji 

MN2 ,MN 5,MN 6 MO6, 

MO7, 

MO 9 

PR11 Sporządzenie i 

wdrożenie planu 

procesu 

doradczego 

uwzględniającego 

MN2 ,MN 5,MN 6 MO6, 

MO7, 

MO 9 



specyfikę 

zlecenia oraz 

indywidualne 

cechy klienta, 

aby zapewnić 

skuteczność 

własnych działań 

  

  

  

  

  

SC8 

  

  

Umiejętność organizowania i 

udzielaniapomocypsychologicznej(indywidualnej 

i grupowej) 

  

  

  

  

PR9 

Zaproponować 

własne sposoby 

rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych 

i problemów w 

toku aktywności 

zawodowej, 

akceptować i 

argumentować 

własne decyzje 

dotyczące ich 

decyzji 

MN2 ,MN 5,MN 6 MO6, 

MO7, 

MO 9 

PR11 Sporządzenie i 

wdrożenie planu 

procesu 

doradczego 

uwzględniającego 

specyfikę 

zlecenia oraz 

indywidualne 

cechy klienta, 

aby zapewnić 

skuteczność 

własnych działań 

MN2 ,MN 5,MN 6 MO6, 

MO7, 

MO 9 

  

  



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 problemów); 

MH7 - samodzielna praca naukowa. 

  

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; 

MO10 - kredyt. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Rozkład punktów uzyskanych przez studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 

„ Praca z grupami zboczonych nastolatków ” 

Bieżąca kontrola i samodzielna praca Suma 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 Moduł treści 3 I

N
D

Z 

Test

y 

końc

owe 

  

  

  

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

5 

T

6 

T

7 

T

8 

T

9 

T

1

0 

T

1

1 

T

1

2 

T

1

3 

T

1

4 

T

1

5 

T

1

6 

T

1

7 

T

1

8 

T

1

9 

T

2

0 

T

2

1 

T

2

2 

T

2

3 

T

2

4 

  

  

  

  

  270(

100) 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 40   

Sterowanie modułowe 1 

10 

Sterowanie modułowe 2 

10 

Sterowanie modułowe 3 

10 

      

Razem 

82 

Razem 

58 

Razem 

82 

      

Współczynnik konwersji: 270: 100 = 2,7 

  

System oceny i wymagania 
Rodzaje sterowania: prądowe, modułowe, końcowe. 
Metody kontroli: obserwacja zajęć dydaktycznych studentów, egzamin ustny, kontrola pisemna, kontrola sprawdzianowa. 
Forma kontroli:zaliczenie . 
Praca w laboratorium, wykonywanie zadań na lekcji - 5 punktów ( z łączną notą 5 - 24 = 120 ) . 
Zadania samodzielnej pracy - 3 punkty i dla każdego przedmiotu (suma punktów - 3 * 24 = 72 ) . 
Sterowanie modułowe zawartości  10 punktów (Łączna liczba punktów - 3 * 10 = 3 0). 
INDZ - 8 punktów 
Końcowe testy - 4 0 punktów . 
Dodatkowe punkty (nie więcej niż 5 punktów): wnioskodawca może otrzymać za ujawnioną kreatywność i szczególną aktywność w różnego 

rodzaju działalności.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

System i kryteria oceny 

na Równym Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 
Równoważny wynik w poszczególnych tematach / zajęciach może być różny, sumaryczna liczba punktów za dany temat jest określana w rozkładzie 

punktów uzyskanych przez studentów studiów wyższych za studiowanie tej dyscypliny. 

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

kandydatów na studia wyższe RDGU według następujących poziomów i kryteriów: 

  
Sumy 

punkty 

za 
100- 
sala 

balowa 
skala 

Ocena 
w 

ECTS 

Wartość 
Oceny ECTS 

Kryteria oceny 
  

Poziom 
kompetencja 

Wynik dla 
skalę krajową 

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 
wykorzystuje zdobytą wiedzę i 

umiejętności do podejmowania 

decyzji w niestandardowych 

sytuacjach, przekonująco argumentuje 

odpowiedzi, samodzielnie ujawnia 

Wysoki 
(twórczy) 

doskonale uznany 



własne możliwości 
82-89 B bardzo dobrze student studiów wyższych biegle 

posługuje 

się materiałemteoretycznym , stosuje 

go w praktyce, swobodnie 

rozwiązujećwiczenia i problemy 

wstandardowychsytuacjach, 
samokoryguje 
błędy są wykonane , liczba który jest 

nieznaczna 

Wystarczający 
(formalnie- 
zmienna) 

w porządku 

74-81 D w porządku osoba ubiegająca się o wyższe 

wykształcenie 
porównywać, uogólniać, 
usystematyzowaćinformacje pod 
wskazówki nauczyciela, 
generalnie niezależnie 
zastosować go w 

praktyce; kontrolować 

własne działania;poprawiać błędy, 

wśród których są istotne, wybierać 

argumenty 
aby potwierdzić opinie 

64-73 C zadowalająco osoba ubiegająca się o wyższe 

wykształcenie 
odtwarza znaczną część 
materiał teoretyczny, 
wykazuje wiedzę i zrozumienie 
podstawowe przepisy dotyczące 
z pomocą nauczyciela 
może analizować materiałedukacyjny , 

poprawiaćbłędy, wśród których 

jest znaczna liczba znaczących 

Średni 
(rozrodczy 

ny) 
  

zadowalająco 

60-63 E dość osoba ubiegająca się o wyższe 

wykształcenie 
posiada szkolenie 
materiał na poziomie wyższym niż 

wyjściowy, znaczna jego część 

rozmnaża się na poziomie 

reprodukcyjnym 

      

35-59 FX niezadowalające osoba ubiegająca się o wyższe Niska niedostatecznie nie 



  z 
możliwość 

tu 
wielokrotnie 

mu 
redakcja 
semestr 

вого 
kontrola 

wykształcenie 
ma materiał na poziomiepojedynczych 

fragmentów, które są nieistotne 
część szkolenia 
materiał 

(chłonny- 
produktywny) 

  uznany 

1-34 
  

F niezadowalające 
z 

wymagany 
krzepkość 
powtarzać 

mu 
nauka 

dyscyplina 
nas 

osoba ubiegająca się o wyższe 
wykształcenie 
posiada materiał na poziomie 

elementarnego rozpoznawania i 

odtwarzania odrębnych faktów, 

elementów, przedmiotów 

Niska 
(chłonny- 

produktywny) 

niedostatecznie 
  

nie 
uznany 

  

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 studiów dyscypliny. 

  

Polityka dyscypliny 

Organizując proces kształcenia kandydaci na studia wyższe, nauczyciele, metodycy i administracja postępują zgodnie z: Regulaminem organizacji 

procesu kształcenia w RDGU, Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceniania wiedzy i umiejętności szkolnictwa wyższego, Regulaminem 

praktyk, Regulaminem wewnętrznej jakości kształcenia . 

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. 
 


