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Cele dyscypliny 

 

adnotacja 

 

Dyscyplina „Podstawy psychoterapii” jest częścią programu doskonalenia zawodowego specjalistów, psychologów praktycznych. Celem 

dyscypliny jest zapoznanie studentów z zasadami i metodami współczesnej pracy psychoterapeutycznej, wskazanie wskazań i ograniczeń 

psychoterapii, warunków ich realizacji, kolejności przygotowania pacjenta, technik, zagadnień etycznych, czasu trwania i zakończenia psychoterapii. 

Współczesna psychoterapia obejmuje wiele dziedzin - zarówno biologicznych, jak i dynamicznych. Wszystkie mają pewne zalety, ograniczenia i 

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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wskazania do stosowania. Opanowanie podstaw psychoterapii oraz zapoznanie się z szerokim wachlarzem efektów terapeutycznych umożliwi 

studentom świadome i funkcjonalne wdrażanie do krajowej praktyki lekarskiej i psychologicznej skutecznych metod opieki nad pacjentem. Wiedza 

zdobyta podczas studiów na kursie „Podstawy psychoterapii”, 

Cel i zadania dyscypliny 

 

Cel nauczania dyscypliny polega na dogłębnym przestudiowaniu podstaw teoretycznych i zapoznaniu studentów z podstawami pracy 

psychoterapeutycznej, głównymi kierunkami i rodzajami psychoterapii; etapy procesu psychoterapeutycznego; metody i środki 

psychoterapeutycznego oddziaływania na pacjenta, kształtowanie umiejętności zawodowych opieki psychologicznej. Doskonalenie wiedzy 

teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie diagnostyki, diagnostyki różnicowej, formułowania diagnozy, wyznaczania odpowiedniego 

leczenia psychologicznego klientów i pacjentów z zaburzeniami psychicznymi typu borderline. 

Cele dyscypliny to: 

– zapoznanie studentów z podstawowymi stanowiskami teoretycznymi i zasadami metodycznymi różnych kierunków psychoterapii, 

praktycznymi podejściami do diagnostyki, formułowaniem diagnozy, celem odpowiedniego leczenia psychologicznego klientów (pacjentów) z 

pogranicza frustracji psychicznej; 

– opanowanie umiejętności pracy psychoterapeutycznej, która jest podstawą kształtowania kompetencji specjalisty z różnych dziedzin 

opieki psychologicznej; 

– znajomość metod diagnostyki psychoterapeutycznej, które pozwalają na rozróżnienie klientów (lub pacjentów) w odpowiednim czasie 

i ukształtowanie strategii leczenia stanów lub korygowania problemów;  

– opanowanie umiejętności przeprowadzania badań psychoterapeutycznych, ustalanie skuteczności psychoterapeutycznych metod 

leczenia i korygowania różnych typów patologii oraz jej przewag nad innymi modelami terapii.  

 

Kod i nazwa kompetencji: 
 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 

ZK2. Znajomość i zrozumienie tematyki 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. 



 3 

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 występujących w toku aktywności 

zawodowej, akceptować i argumentować własne decyzje dotyczące ich decyzji. 

PR12. Skompiluj i zrealizuj program zajęć psychoprofilaktyczno-edukacyjnych, zajęć pomocy psychologicznej w formie 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. 

 

 

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

 

Efektywność opanowania materiału z dyscypliny „Podstawy psychoterapii / arteterapii” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował już 

wcześniej materiały z takich dyscyplin jak: «Psychologia tworzenia życia„,„ Psychologia ogólna ”,„ Psychofizjologia ”,„ Psychologia wieku ”,„ 

Psychologia społeczna ”,„ Psychologia różnicowa ”,„ Poradnictwo psychologiczne ”,„ Psychodiagnostyka ”,„ Pomoc psychologiczna ”,„ Psychologia 

rodziny ”,„ Etnopsychologia ” . 

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 

Moduł treści 1.  

Ogólne zasady psychoterapii 

 

Temat 1. Konceptualne zasady psychoterapii 
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Tworzenie i rozwój psychoterapii. Pojęcie psychoterapii. Główne rodzaje psychoterapii. Psychoterapia ukierunkowana na problem i 

niedyrektywna, zorientowana na klienta. Rodzaje psychoterapii poprzez „kanały wejścia” do klienta: kanał werbalny, kanał ciała, obraz wizualny. 

Psychoterapia objawowa i patogenetyczna. Psychoterapia zorientowana na osobowość. Psychoterapia poznawcza. Psychoterapia transpersonalna.  

 

Temat 2. Cechy edukacji psychoterapeutycznej 

Wskazania do stosowania psychoterapii. Rozkład zaburzeń psychogennych w populacji. Potrzeba psychoterapii. Psychoterapeutyczne 

projekty edukacyjne. Podstawa prawna: Ustawa o psychoterapii. Szkolenie psychoterapeutów. Warunki edukacji psychoterapeutycznej. Początkowy 

okres szkolenia psychoterapeutów. Edukacja specjalistyczna. Warunkiem przyjęcia na specjalizację zawodową jest propedeutyka 

psychoterapeutyczna. Nadzór. 

 

Temat 3. Ogólne strategie psychoterapii 

Zasady etyczne psychoterapii: odpowiedzialność, poufność, akceptacja klienta. Etapy procesu psychoterapeutycznego. Cechy rozmowy 

wstępnej. Prośba klienta. Rodzaje skarg klientów / pacjentów. Nawiązanie relacji zaufania i wzajemnej odpowiedzialności. Trzeci etap psychoterapii 

to wyznaczanie celów i wypracowywanie alternatyw. Pracuj nad celami psychoterapii. Piąty etap to przyswajanie nowych form zachowań klientów. 

Ocena skuteczności efektów psychoterapeutycznych. Werbalne i niewerbalne sposoby oddziaływania psychoterapeutycznego. 

 

Temat 4. Psychoterapia grupowa 

Specyfika różnic między psychoterapią indywidualną a grupową. Mechanizmy działania psychoterapii grupowej. Kryteria wskazań do 

psychoterapii grupowej. Metody oddziaływania w psychoterapii grupowej. Cechy grup personelu. Skład grupy wiekowej i płciowej.  Wielkość grupy. 

Częstotliwość i czas trwania spotkań. Podstawowe zasady pracy grupowej. Dynamika grupowa. Fazy rozwoju grupy. Faza rozgrzewki lub 

orientacyjna. Faza uzależnienia. Faza aktywacji i realizacji. Faza robocza. Faza końcowa. Zarządzanie grupą psychoterapeutyczną. Skuteczność 

psychoterapii grupowej. 

 

Moduł treści II: Główne kierunki psychoterapii 

 

Temat 5. Psychodynamiczny kierunek psychoterapii 
Psychoanaliza S. Freuda. Geneza nerwicy według Z. Freuda. techniki klasycznej psychoanalizy. Podstawowy model psychoterapii 

psychodynamicznej. Indywidualna psychologia i psychoterapia A. Adlera. geneza nerwicy według A. Adlera. Główne czynniki strukturalne w 

psychologii indywidualnej A. Adlera: poczucie niższości, pragnienie władzy, interes społeczny. Opcje stylu życia. Teoria psychoterapii według A. 

Adlera. Schemat rozmowy wstępnej. Techniki psychologii indywidualnej: technika wczesnych wspomnień, historia życia, analiza snów, praktyka 

negatywna. Psychologia analityczna i psychoterapia Carla Junga. Teoretyczne stanowisko psychologii analitycznej. Geneza nerwicy według K. Junga. 

Teoria psychoterapii K. Junga. techniki psychologii analitycznej: analiza snów, wyobraźnia aktywna, metoda amplifikacji.  

 

Temat 6. Poznawcze- bZewnętrzny kierunek psychoterapii  
Terapia poznawcza i idea kluczowej roli myślenia, procesów poznawczych (poznawczych) w powstawaniu zaburzeń emocjonalnych. Zniekształcenia 

poznawcze. Techniki terapii poznawczej. Ogólne postanowienia dotyczące kierunku zachowania. Psychotechnika behawioralna: metoda 
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„negatywnego wpływu”, metoda kształtowania zachowania „Shaping”, adhezja, osłabienie „Fading”, metoda pozytywnego i negatywnego 

wzmocnienia. „Kontrola bodźców”, „Ocena odpowiedzi”, „Nasycenie”, „Kara”. Historia programowania neurolingwistycznego (NLP). Istota NLP. 

Podstawowe pojęcia, terminy, metody, modele i strategie. Techniki psychologiczne i językowe NLP. Techniki hipnotyczne w NLP. Przeformułowanie 

w NLP. Skuteczna komunikacja i NLP w biznesie i zarządzaniu. NLP w politycznym PR. NLP w systemie edukacji.  

 

Temat 7. Egzystencjalno-humanistyczny kierunek psychoterapii 
Psychoterapia skoncentrowana na kliencie K. Rogersa. Empatyczne zrozumienie klienta jako główny warunek jego klienta. Drugi warunek to 

bezwarunkowo pozytywne nastawienie. Kongruencja psychoterapeuty. Geneza nerwicy według K. Rogersa. Wynik psychoterapii zorientowanej na 

klienta. Teoria terapii Gestalt. Pojęcie kształtu i tła w terapii Gestalt. Rodzaje mechanizmów nerwicowych w terapii Gestalt.  Techniki terapii Gestalt. 

Warunki. analiza transakcyjna. Struktura osobowości według E. Byrne'a. Analiza gier, scenariuszy i ról. Ogólne zasady psychodramy. Procedura 

psychodramy Składniki psychodramy. Formy i rodzaje psychodramy. Charakterystyka grupy psychodramatycznej. Metody psychodramy.  

 

Temat 8. Socjoterapia.Analiza transakcyjna. Grupy Balinta i inne rodzaje psychoterapii 

Pojęcie i zakres socjoterapii. Obszary pracy psychologicznej i psychoprofilaktycznej. Zakres i cele socjoterapii. Zaburzenia behawioralne. Diagnoza 

socjoterapeutyczna. Zajęcia socjoterapeutyczne. Praca socjoterapeutyczna z grupą. Kwalifikacja socjoterapeuty. Definiowanie własnych kompetencji 

w wykonywaniu zadań związanych z socjoterapią z zakresu resocjalizacji. 

Teoria i praktyka psychoterapii poprzez analizę transakcyjną. Identyfikacja stanów ego w terapii grupowej poprzez analizę transakcyjną, analizę 

interakcji i gier. Badanie struktury osobowości i koncepcji Berna.Podstawowe pojęcia analizy transakcyjnej: stany „ja”, transakcje, gry, scenariusze, 

kontrakty, ochrona, zezwolenie i pojemność, analiza stanów „ja”, transakcje, gry, analiza scenariuszy i praca nad zmianą decyzji. Ocena analizy 

transakcyjnej jako metody psychoterapii i eksperymentalne potwierdzenie jej głównych założeń 

 

 

Moduł treści Sh.Ogólne wzorce pracy arteterapeutycznej. Praca artystyczno-terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą 

 

Temat 8 Wstępne koncepcje arteterapeutyczne, 

Arteterapia opiera się na mobilizacji ludzkiej kreatywności, wewnętrznych mechanizmach samoregulacji i uzdrawianiu. Odpowiada na 

fundamentalną potrzebę samorealizacji - odkrycia szerokiego wachlarza ludzkich możliwości i ustalenia jego indywidualnego i niepowtarzalnego 

sposobu życia w świecie. Arteterapia (arteterapia) to jedna z metod pracy psychologicznej, która wykorzystuje możliwości sztuki do osiągnięcia 

pozytywnych zmian w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i osobistym. Terapia sztuką to znak samego siebie. Każdy jest w stanie wyrazić siebie, 

swoje uczucia i swój stan poprzez melodię, dźwięk, ruch, rysunek. Dla niektórych jest to jedyny sposób, aby pokazać światu o sobie, zadeklarować 

się jako osoba kreatywna. Terapia sztuką to sposób na nawiązywanie relacji. Za pomocą sztuki człowiek może nie tylko wyrazić siebie, ale także 

dowiedz się więcej o sobie i innych ludziach. Budując relacje z ludźmi, którzy posługują się językiem dźwięków, kolorów, ruchów, czyli językiem 

komunikacji niewerbalnej, zdobywa nowe doświadczenia ułatwiające jej komunikację z innymi. 

 

Temat 10. Arteterapia dla dzieci i młodzieży 
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Arteterapia ma na celu pomóc dziecku, które musi poradzić sobie z problemami psychologicznymi, przywrócić równowagę emocjonalną czy 

wyeliminować zaburzenia zachowania. Jedną z cech dziecka jest to, że w większości przypadków ma trudności z werbalizacją swoich problemów i 

doświadczeń. Dla niej ekspresja niewerbalna jest naturalna, w tym ekspresja wizualna. Jest to szczególnie ważne, jeśli dziecko ma zaburzenia 

językowe. W sali arteterapii konieczne jest stworzenie wyjątkowej atmosfery do zabawy i kreatywności, dobierając wspólnie z dziećmi odpowiednie 

wątki i tematy jako podstawę do indywidualnej i grupowej arteterapii. Ważne jest, aby materiały plastyczne i przedmioty do zabawy były ważniejsze 

dla „partnerów” komunikacji dziecka niż arteterapeuty. Warto zauważyć, że przestrzeń gry, materiał wizualny i wizerunek są dla dziecka środkiem 

ochrony psychicznej i samoregulacji, do którego ucieka się w trudnej sytuacji. Wynika to w szczególności z możliwości wizualnego obrazu - długiego 

czasu „zatrzymywania” afektów, które nie pozwalają im „rozpryskiwać się”. Dlatego obrazek może pełnić rolę swego rodzaju „pojemnika” dla 

dziecka („akumulatora”). Terapia sztuką pozwala w pewnym stopniu uzyskać dostęp do doświadczeń dzieci, aktywizować je, aw niektórych 

przypadkach promować rozwój umiejętności praktycznych. 

 

Temat 11. Struktura zajęć arteterapeutycznych z dziećmi 

 

Struktura zajęć arteterapeutycznych z dziećmi Pierwszy etap to konfiguracja. Początek lekcji to „ustawienie twórcze”. Zadaniem tego etapu 

jest przygotowanie uczestników do spontanicznej aktywności artystycznej i komunikacji wewnątrzgrupowej. Drugi etap to aktualizacja wrażeń 

wizualnych, słuchowych, kinestetycznych. Trzeci etap to indywidualna działalność artystyczna. Ten etap obejmuje indywidualną kreatywność w celu 

zbadania własnych problemów i doświadczeń. Piąty etap - praca zespołowa w małych grupach. Uczestnicy wymyślają fabułę i odgrywają małe 

przedstawienia, szósty etap to refleksyjna analiza. Ostatni etap to refleksyjna analiza w bezpiecznym środowisku. Konieczna jest  obecność elementów 

spontanicznej „wzajemnej terapii” w postaci przyjaznych wypowiedzi, pozytywnego programowania, wsparcia. 

 

 

Moduł treści1V. Terapia sztuką w sferze społecznej 

 

Temat 12. Praca artystoterapeutyczna z osobami starszymi. 

 

Interakcja arteterapeuty z osobami starszymi wymaga uwzględnienia szeregu czynników psychologicznych, społecznych i fizjologicznych. 

Specyficznymi zadaniami pracy arteterapeutycznej jest przezwyciężanie izolacji społecznej, podnoszenie poczucia własnej wartości osób starszych, 

tworzenie warunków do aktualizacji jego doświadczeń życiowych, uznanie wartości, urzeczywistnienie jego twórczego potencjału.  Niewątpliwie 

znaczenie kontekstu społecznego, w jakim wykonywana jest tego rodzaju praca, w szczególności częsta samotność i izolacja osób starszych, ich 

bezradność, względny niedostatek zasobów materialnych społeczeństwa, które mogłyby im pomóc. W naszym kraju jest to potęgowane niezwykle 

słabym rozwojem systemu usług geriatrycznych i psychogeriatrycznych, a także istniejącymi stereotypami społeczno-psychologicznymi dotyczącymi 

postrzegania osób starszych jako „balastu” społeczeństwa. Cechą charakterystyczną starych klientów jest w szczególności szybkie zmęczenie. 

Dlatego zajęcia grupowe powinny być krótkie, w miarę możliwości odbywać się rano i mieć długie przerwy. Należy wziąć pod uwagę takie 

prawdopodobne czynniki, jak osłabienie wzroku i słuchu, sztywność stawów itp. 

 

Temat 13. Wykorzystanie arteterapii w pracy z bezdomnymi przestępcami 
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Przede wszystkim należy podkreślić, że w prawdziwym życiu przestępcy nie zawsze odpowiadają obrazowi kreowanemu przez media; wśród 

nich jest kilka osób „oczywiście” - mężczyzn, kobiet, młodzieży i dorosłych, ludzi wesołych i dobrodusznych, zirytowanych i agresywnych. 

Przestępstwa popełniane są od najmłodszych lat z różnych powodów i bardzo trudno jest zrozumieć, co tak naprawdę skłoniło ich do popełnienia 

przestępstwa. Tutaj arteterapia opiera się na tych samych zasadach, co w przypadku innych grup klientów. Przestępcy mogą angażować się w 

arteterapię zarówno indywidualnie, według własnego programu, jak iw grupach, wykorzystując te, które są ważne dla wszystkich uczestników. W 

takich grupach działalność artystyczną uzupełniają komentarze, na podstawie których toczy się dyskusja. 

 

Temat 14. Połączenie arteterapii z innymi formami terapii twórczej 

 

Uzdrawiający potencjał tańca, jego harmonizujący wpływ na świadomość indywidualną i zbiorową znany jest od czasów starożytnych. W 

ramach rytuałów taniec był jednym z pomostów między „chaosem a przestrzenią”, ucieleśnieniem jedności i różnorodności relacji między 

człowiekiem a środowiskiem. Terapia tańcem z jednej strony ma swoje korzenie w starożytnych rytuałach i tradycjach, z drugiej jest „wspólnym 

produktem” rozwoju tańca nowoczesnego i psychoterapii XX wieku. Istnieją trzy obszary zastosowania terapii tańcem: - terapia tańcem dla 

pacjentów (kliniczna terapia tańcem) - w tym przypadku terapia tańcem jest często stosowana jako terapia wspomagająca, wraz z lekami, zwłaszcza u 

pacjentów z zaburzeniami mowy. Prowadzone w klinikach, mogą trwać kilka lat. Jako taki istnieje od lat czterdziestych XX wieku; - terapia tańcem 

dla osób z problemami psychologicznymi (psychoterapia tańcem) - jeden z rodzajów psychoterapii, nastawiony na rozwiązywanie konkretnych 

problemów klientów. Może odbywać się zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Osiągnięcie trwałego, pozytywnego wyniku wymaga również 

długiego czasu. 

U podstaw problemu psychologicznego często leży niekompletność, niekompletność. Człowiek zatrzymuje się, zanim go przestraszy, powraca 

wielokrotnie do tego samego, osiągając najgorsze. Może to być pozostałość po traumie psychologicznej, kiedy jednostka wraca raz po raz do swojego 

początku, osiąga niemal punkt kulminacyjny - a potem zatrzymuje się, przemieszcza, budzi. Klient uważa, że jeśli okropne miejsce do przejścia, jest 

dobra kończyna, jest światło i problem jest rozwiązany, osoba pozostaje przy życiu. Życie oznacza kontynuację, nadejście nowego dnia po 

zakończeniu starego. Wszystko to podkreśla wagę przywiązania klienta do kompozycji terapeutycznych metafor. Nie możesz wymyślić bajki dla innej 

osoby, która jest dla niego ważniejsza niż metafora, którą wymyślił dla siebie. Dlatego biorąc pod uwagę charakter problemu i temperament klienta, 

 
Zalecana literatura i źródła informacji 

 

Podstawowy 

 

1. Ginger S. Psychoterapia: 100 nieporozumień lub jak dokonać wyboru / Os. O. Lutchin. - Lwów: Kamenyar, 2007. - 150 pkt. 

2. Karpenko EV Metody współczesnej psychoterapii / E.V. Karpenko: podręcznik. - Lwów - 2015 

3. Kalina NF Psychoterapia / N.F. Kalina: Podręcznik. - Kijów: Akademvydav. - 2010. 

4. Mushkevich MI Podstawy psychoterapii / MI Мушкевич, С.Є. Chagarna: podręcznik. - Łuck, Vezha-Druk - 2017. 

5. Pritz A., Vykukal E. Psychoanaliza grupowa: Teoria. Maszyneria. Aplikacja / tłumaczenie. G. Katowski; redaktor naukowy: S. Grabovska i G. 

Katolyk. - Львів: Астролябія, 2006. - 312 с. 
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6. Podstawy psychoterapii / Podręcznik / pod redakcją KV Sedykh i OO Filc - Kijów: Akademia. - 2017. 

7.  

dodatkowo 

 

1. Bulyubash ID Podstawy superwizji w terapii Gestalt / I.D. Bulyubash. - M., Wydawnictwo: Instytut Psychoterapii, 2003. 

2. Vachkov IV Podstawy technologii treningu grupowego. Psychotechnika. Oś-89.2000. 

3. Winnicott D. Pigla. M.: Klass, 1999 

4. Klein M. Dziecko, które nie mogło spać // Słynne przypadki z praktyki psychoanalizy. M .: „Refl - buk”, 1995. 

5. Freud A. Teoria i praktyka psychoanalizy dziecięcej. W 2 tomach. M .: April-press, Exmo-press, 1999. 

 

 

Linki do witryn 

 

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 

 

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 

Nazwa wyniku uczenia 

się programu 

Metody 

nauczanie 

Metody oceny 

wyników 

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

ZK 01 Umiejętność zastosowania 

wiedzy w praktycznych 

sytuacjach 

 

PRN 02 Rozumie wzorce i cechy 
rozwoju i funkcjonowania 

zjawisk psychicznych w 

kontekście zadań 
zawodowych 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO5, MO6, 

MO7, MO9, 

MO10 

ZK 02 Znajomość i zrozumienie 

tematu oraz rozumienie 

działalności zawodowej 

 

PRN 07 Refleksja i krytyczna ocena 

rzetelności wyników badań 

psychologicznych, 
formułowanie 

uzasadnionych wniosków 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4,  

MO6, MO7, 

MO10 

ZK 06 Umiejętność podejmowania 

świadomych decyzji 

PRN 07 Refleksja i krytyczna ocena 

rzetelności wyników badań 
psychologicznych, 

formułowanie 

uzasadnionych wniosków 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4,  

MO5, MO6, 

MO7, MO10 

SC 04 Umiejętność samodzielnego 

gromadzenia i krytycznego 

przetwarzania, analizowania i 
podsumowywania informacji 

psychologicznych z różnych 

źródeł 

PRN 08 Przedstaw wyniki 

własnych badań ustnie / 

pisemnie 

profesjonalistom i 

niespecjalistom 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5 

MO2, MO4,  

MO5, MO6, 

MO8, MO10 

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 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5 

MO2, MO4,  

MO5, MO6, 

MO8, MO10 

  PRN 12 Skompilować i wdrożyć 

program zajęć 

psychoprofilaktycznych i 

edukacyjnych, działań 

pomocy psychologicznej 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO 5, MO6, 

MO7, MO8, 

MO10 
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w formie wykładów, 

rozmów, okrągłych 

stołów, gier, szkoleń itp. 

Zgodnie z wymaganiami 

klienta 

SC 11 Umiejętność przestrzegania 

norm etyki zawodowej 

PRN 16 Znać, rozumieć i 

przestrzegać etycznych 

zasad działalności 

zawodowej psychologa 

MH1, MH2, 

MH3, MH4,  

MH5, MH6, 

MH7 

MO2, MO4, 

MO6, MO7, 

MO8, 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 18 Podejmij skuteczne 

działania w celu 

zachowania zdrowia 

(własnego i środowiska) 

oraz w razie potrzeby 

ustal treść wniosku o 

nadzór 

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.  
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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 studentów studiów wyższych w dyscyplinie „Podstawy psychoterapii / arteterapia”  

 
 

VII semestr 

 

Bieżące testy i niezależna praca Test końcowy (egzamin) Suma 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T10 T11 T12 T14 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sterowanie modułowe - 60 

T1, T2 ... T12 - tematy modułów treści. 

 

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- 

Zalicze

nie w 

ECTS 

Wartość 

oceny 

ECTS 

Kryteria oceny 
Poziom 

kompetencji 
Wynik w skali kraju 



 12 

skala 

punkto

wa 

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

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