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Cele dyscypliny 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi odchyleniami w rozwoju aktywności umysłowej, wykształcenie umiejętności dokonywania 

analizy psychologicznej złożonych sytuacji interakcji z osobami z upośledzeniem umysłowym. 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy na temat specyfiki występowania, przebiegu nieprawidłowości w rozwoju  

psychicznym człowieka oraz podstawowych metod pomocy psychologicznej w zaburzeniach rozwoju umysłowego. 
W trakcie studiowania tego przedmiotu zgodnie z wymogami programu edukacyjno-zawodowego student musi zdobyć wiedzę z zakresu głównych 

kategorii patopsychologii, tła historycznego i perspektyw patopsychologii, podstawowych zespołów patopsychologicznych, rodzajów zaburzeń 

psychicznych, cech wiekowych zaburzeń psychicznych, podstawowych metod psychologicznej opieki nad zaburzeniami psychicznymi.  
Zgodnie z programem pedagogiczno-zawodowym „Psychologia” specjalności 053 „ Psychologia praktyczna ” I stopnia ( licencjata ) studiów 

wyższych, studenci w trakcie studiowania tego kierunku powinni posiadać następujące kompetencje: 
Kompetencje ogólne (GQ): 

LC1 Umiejętność zastosowania wiedzy w sytuacjach praktycznych; 
ZK4 . Umiejętność identyfikowania, stawiania i rozwiązywania problemów. 

Kompetencje zawodowe (SC) 
SC3 Umiejętność zrozumienia natury zachowania, czynności i czynów 

SC6 Umiejętność samodzielnego planowania, organizowania i prowadzenia badań psychologicznych 
SK12 Umiejętność samodoskonalenia osobistego i zawodowego, uczenia się i samorozwoju 

Programowe efekty uczenia się 
PR02. Rozumie wzorce i cechy rozwoju i funkcjonowania zjawisk psychicznych w kontekście zadań zawodowych 
PR04 Ufirmowanie własnego stanowiska, wyciąganie samodzielnych wniosków na podstawie wyników własnych badań i analizy źródeł 

literaturowych . 
PR 09 Zaproponować własne sposoby rozstrzygania problemów psychologicznych i problemów występujących w toku aktywności zawodowej, 

akceptować i argumentować własne decyzje dotyczące ich decyzji 
  

PR11 Sporządzenie i wdrożenie planu procesu doradczego uwzględniającego specyfikę żądania i indywidualne cechy klienta, aby zapewnić 

skuteczność własnych działań 
PR12 . Opracowanie i wdrożenie programu zajęć psychoprofilaktycznych i edukacyjnych, działań pomocy psychologicznej w postaci odpowiednio 

wykładów, pogadanek, okrągłych stołów, gier, szkoleń itp. 
PR14 Skutecznie pełnić różne role w zespole w procesie rozwiązywania zadań zawodowych, w tym wykazywać się cechami przywódczymi.  
PR16 Znać, rozumieć i przestrzegać etycznych zasad działalności zawodowej psychologa 

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

Efektywność opanowania treści dyscypliny „Podstawy patopsychologii” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej materiał z takich dyscyplin 

jak: „Psychologia ogólna”, „Psychologia wieku”, „Psychodiagnostyka” . 



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. 
  

Treść dyscypliny 
Moduł treści 1 

Patopsychologia: przedmiot i zadania. Ogólna koncepcja patopsychologii, jej zadania i znaczenie. Pojęcie patologii psychicznej. Powiązanie 

patopsychologii z innymi dziedzinami wiedzy i praktyki naukowej. Zasady konstruowania patopsji badań hologicznych . Pojęcie „ z impomem”, 

„syndromem” . Klasyfikacja i treść zespołów patopsychologicznych (wg VM Bleichera): schizofreniczne, afektywno-endogenne, oligofreniczne, 

egzogenno-organiczne, endogenno-organiczne, osobowościowo-anormalne, psychogenno-psychotyczne, psychogenno-neurotyczne). Główne zadania i 

cechy badań patopsychologicznych. Główne elementy badań patopsychologicznych. Metody badań odchyleń patopsychologicznych. 
Moduł treści 2 

Patopsychologia procesów poznawczych, świadomości, osobowości. Zaburzenia świadomości. Zaburzenia osobowości. Naruszenie pośrednictwa i 

hierarchii motywów; naruszenie tworzenia znaczeń; naruszenie sterowalności zachowania. Zaburzenia osobowości: akcenty charakteru, 

psychopatia. Metody badań zaburzeń procesów psychicznych, stanów i rozwoju osobowości. Ogólna charakterystyka metod badania odchyleń w rozwoju 

osobistym. Wiekowe aspekty patopsychologii. 
Moduł treści 3 

Geneza i pojęcie patologii społecznej, podstawowe koncepcje teoretyczne. Podstawowe teorie dewiacji: anomia, symboliczny interakcjonizm, teoria 

stygmatyzacji, teoria rozmaitych powiązań, teoria kontroli Hirscha. Przegląd zjawisk patologicznych i zagrożeń społecznych, alienacja społeczna, kreowanie 

wyzwoleń, patologie instytucji, przemoc wobec dzieci, rodzin, osób starszych, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania.  Rodzaje zachowań dewiacyjnych: 

przestępczy, uzależniający, patocharakterologiczny typ zachowań dewiacyjnych, psychopatologiczny typ zachowań dewiacyjnych, odchylenia 

spowodowane nadwrażliwością człowieka. Przyczyny powstawania dewiacyjnych zachowań (według S. Zinchenko). Formy zachowań dewiacyjnych: 

agresja, autoagresja, nadużywanie substancji powodujących stany zmienionej aktywności umysłowej (alkoholizm, narkomania, nadużywanie substancji), 

zaburzenia odżywiania (głód, przejadanie się), zaburzenia w zachowaniu seksualnym (dewiacje i perwersje seksualne), przewartościowane psychologiczne 

pracoholizm, hazard, fanatyzm, kolekcjonerstwo, uzależnienie od internetu (ponad cennymi psychopatologicznymi hobby (filozoficzne odurzenie, 



rywalizacja, kverulyanstvo), zaburzenia pociągu (kleptomania, dromomania, piromania), patologiczne nawykowe działania i działania ), odchylenia 

komunikacyjne - wrodzone i nabyte. 
Moduł treści 4 

Nowoczesne metody korekcji psychologicznej i poradnictwa. Metody i zasady pracy doradczej i korekcyjnej. Indywidualna i grupowa korekta 

psychologiczna. Rodzaje opieki psychokorekcyjnej w zaburzeniach rozwojowych. Szkolenie psychologiczne. Zmiana społecznej sytuacji rozwoju jako 

jedna z metod korekty psychologicznej. Strategie kontroli społecznej i zapobiegania przestępczości . 
  

Zalecana literatura i źródła informacji 
Podstawowy 

1. Buchak NV, Makogonchuk MG Ogólne zagadnienia patopsychologii. - Rivne, RDGU, 2001   
2. Zeigarnik BV Patopsychologia. - M., 1998.   
3. Komer R. Patologia zachowania. Zaburzenia i patologie psychiki. - 4. uzda. - СПб.: ПОРАЙМ-Еврознак, 2005. - 640 с.   
4. Maksimova N.Yu., Milyutina KL, Piskun VM Podstawy patopsychologii dziecięcej. - K., 2001.   
5. Mendelevich VD psychologia zachowań dewiacyjnych: podręcznik dla uniwersytetów - Petersburg .: Przemówienie, 2005. - 445 str.   
6. Słownik psychologiczny / wyd. NV Koporulina, MNSmirnova, NOGordeeva, LMBalabanova; Pod wspólnym. pod redakcją YL Neimer. - Rostów nad 

Donem: Phoenix, 2003. - 640 str.   
  

dodatkowo 
7. Galyabar VS, Buchak NV Patopsychologia osobowości. .- Równe, RDGU, 2001.   
8. Garbuzov VI Nerwowe dzieci: porada lekarza. - L., 1990.   
9. Gurieva VA, Gindikin V.Ya. Psychopatia nastolatków i alkoholizm. - M., 1998.   
10. Warsztaty z patopsychologii. Ed. Zeigarnik BV, Nikolaeva VV, Lebedinsky VV-M., 1987.               
11. Nemov RS Psychologia: książka. 3. Psychodiagnostyka. M., 1998.               
12. Orzhekhovskaya VM Duchowość i zdrowie. -K., 2004               
13. Sidorov PI, Parnyakov AV Wprowadzenie do psychologii klinicznej. T.2. - M., 2000.               

Linki do witryn 
1. http://psychology.net.ru 

2. http://www.psyhologam.ru 

3. http://psyhologu.blogspot.com 

4. http://www.koob.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 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://psychology.net.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.psyhologam.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://psyhologu.blogspot.com/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.koob.ru/


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 i nazwa kompetencji (wg OPP) Kod i nazwa wyniku uczenia się programu 
Metody 

nauczania 

Metody oceny 

efektów uczenia 

się 

LC1 Umiejętność zastosowania wiedzy w sytuacjach 

praktycznych; 

PRN 2 Rozumie wzorce i cechy rozwoju i 

funkcjonowania zjawisk psychicznych w kontekście 
zadań zawodowych 

MH1, MH3 MO4, MO3 

PR9. Zaproponować własne sposoby rozstrzygania 
problemów psychologicznych i problemów w toku 

aktywności zawodowej, akceptować i argumentować 

własne decyzje dotyczące ich decyzji 

MH3, MH5, 
MO1, MO2, MO7, 

MO8 

PR11. Sporządzenie i wdrożenie planu procesu 

doradczego uwzględniającego specyfikę zlecenia 

oraz indywidualne cechy klienta, aby zapewnić 

skuteczność własnych działań 

MH4 
MH5 
MH6 
MH7 

MO1, MO2, MO6, 

MO7, MO8 

PR16. Znać, rozumieć i przestrzegać etycznych 

zasad działalności zawodowej psychologa 
MH1, MH2, 
MH3 

MO1, MO2, MO7, 

MO8, MO9 

ZK4. Umiejętność identyfikowania, stawiania i 

rozwiązywania problemów. 

PRN 2 Rozumie wzorce i cechy rozwoju i 

funkcjonowania zjawisk psychicznych w 

kontekście zadań zawodowych 
MH1, MH3 MO4, MO3 



PR9. Zaproponować własne sposoby rozstrzygania 

problemów psychologicznych i problemów w toku 

aktywności zawodowej, akceptować i 

argumentować własne decyzje dotyczące ich decyzji 

MH3, MH5, 
MO1, MO2, MO7, 

MO8 

PR11. Sporządzenie i wdrożenie planu procesu 

konsultacyjnego uwzględniającego specyfikę 

wniosku i indywidualnego 

MH4 
MH5 
MH6 
MH7 

MO1, MO2, MO6, 
MO7, MO8 

SC3 Umiejętność zrozumienia natury zachowania, 

czynności i czynów 
  

PRN 2 Rozumie wzorce i cechy rozwoju i 

funkcjonowania zjawisk psychicznych w 

kontekście zadań zawodowych 

MH1, 
MH3 

MO4, 
MO3 

 

MO4, MO3 

PR4. Uzasadnić własne stanowisko, wyciągnąć 

niezależne wnioski na podstawie wyników 
własnych badań i analizy źródeł literaturowych 

MH1, MH », 

MH3, MH5 
MO1, MO2, MO6, 

MO7, MO8, MO9 

PRN 09. Zaproponować własne sposoby rozstrzygania 
problemów psychologicznych i problemów w toku 

aktywności zawodowej, akceptować i argumentować 

własne decyzje dotyczące ich decyzji 
  

MH3, MH5, 
MO1, MO2, MO7, 
MO8 

PRN 12. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć 

psychoprofilaktycznych i edukacyjnych, działań 

pomocy psychologicznej w postaci odpowiednio 

wykładów, pogadanek, okrągłych stołów, gier, szkoleń 
itp. 
  

MH1, MH2, 
MH3, MH4 
MH6 
MH7 

MO1, MO2, MO6, 

MO7, MO8 

SK12 Umiejętność samodoskonalenia osobistego i 
zawodowego, uczenia się i samorozwoju 

  

PRN 11. Opracowanie i wdrożenie planu procesu 
konsultacyjnego uwzględniającego specyfikę zapytania 

i indywidualne cechy klienta, zapewnienie skuteczności 

własnych działań . 
  

MH4 
MH5 
MH6 
MH7 

MO1, MO2, 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 komputerowymi narzędziami uczenia się (na 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 
MO4 - testowanie; 
MO6 - eseje, eseje; 
MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań; 
MO8 - prezentacje i wystąpienia na imprezach naukowych; 
MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej; 

  
  

Rozkład punktów uzyskanych przez studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 
„ Podstawy patopsychologii ” 

  
  

Bieżąca kontrola i samodzielna praca Egzamin Suma 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 Moduł treści 3 Moduł treści 4 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 

40 

100 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Obecność na 

wykładach - 1b. 

Obecność na wykładach - 1b. Obecność na 

wykładach - 1b. 

Obecność na wykładach - 1b. 

Sterowanie modułowe 

- 5 punktów 

Sterowanie modułowe - 5 

punktów 

Sterowanie 

modułowe - 5 

punktów 

Sterowanie modułowe - 5 punktów 

Testy końcowe - 10 

Łączna liczba - 130 punktów. Współczynnik redukcji wynosi 0, 46 

  



  

  

System i kryteria oceny 
na Równym Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

Równoważny wynik w poszczególnych tematach / zajęciach może być różny, łączna 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: 
  

Ilości 

punkt

ów za 

100- 
skala 

punkto

wa 

Zalicze

nie w 

ECTS 

Wartość 

oceny ECTS 
Kryteria oceny 

Poziom 

kompetencj

i 

Wynik w skali 

kraju 

badanie test 

90-100 I doskonale 

Posiadającywykształcenie wyższe wykazuje szczególne zdolności twórcze, potrafi samodzielnie 

zdobywać wiedzę, bez pomocynauczyciela znajduje i przetwarza niezbędne informacje, potrafi 
wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do podejmowania decyzji w nietypowych sytuacjach, 

przekonująco argumentuje odpowiedzi,samodzielnie ujawnia własne możliwości 

Wysoka 

(kreatyw

na) 
doskonale 

uznany 



82-89 W 
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 

Wystarczaj
ące 

(zmienna 

konstrukty
wna) 

w 

porządk

u 

74-81 Z w porządku 

Wykształcenie wyższekonkurencji potrafizestawiać , syntetyzować, organizować informacjepod k

ierunkiemnauczyciela , 

na ogółsamodzielnie stosować jew praktyce ; kontrolowaćwłasne działania ; Aby 
poprawić błędy , od -między którymi istniejąistotne , 

aby wybraćargumentów dlapotwierdzenia opinii                            

64-73 re 
zadowalają

co 

Ponieważ kandydat z wyższym wykształceniem odtwarza znaczną część materiału teoretycznego, 

wykazuje znajomość i zrozumienie podstawowych przepisów, z pomocą nauczyciela może 
przeanalizować materiał dydaktyczny, poprawić błędy, wśród których znajduje się znaczna liczba 

istotnych 

Średni 
(reprodukcyjn

y) 

zadowalają

co 

  



60-63 JEST dość 

Kandydaci na studia wyższe posiadają materiał dydaktyczny na poziomie wyższym niż 

podstawowy, znaczna jego część odtwarza na poziomie reprodukcyjnym. 

35-59 FX 

niezadowalaj

ący z 

możliwością 

ponownego 
montażu 

kontroli 

semestralnej 

Wnioskodawca dysponuje materiałem na poziomie poszczególnych fragmentów, które stanowią 

niewielką część materiału edukacyjnego. 

Niski 
(chłonny-

produkty

wny) 

niedostatecz

nie 

nie 

przypisa
no 

1-34 fa 

niezadowalaj

ący z 
obowiązkow

ym 

ponownym 
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Kandydat na studia wyższe dysponuje materiałem na poziomie elementarnego rozpoznawania i 

odtwarzania poszczególnych faktów, elementów, przedmiotów. 
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Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) 

uzyskanych za poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej : bieżąca i końcowa ocena stopnia przyswojenia materiału teoretycznego na zajęciach 

i samodzielnej pracy (sterowanie modułowe);ocena (punkty) za wykonanie badań laboratoryjnych ; ocena (punkty) za zajęcia praktyczne ; ocena przez 

IDP; ocena (punkty) za udział w konferencjach naukowych, konkursach, przygotowywanie publikacji naukowych itp. 
Szukający Szkolnictwa Wyższego po zajęciach mają prawo podnieść ranking 

tuż poniżej jest kompilacją egzaminów (końcowe moduł sterowania) do zaplanowanego egzaminacyjnej sesji. Test jest ustalany na podstawie wyników 

aktualnego sterowania modułowego, przeprowadzany jest po zakończeniu studiów 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 stawia na zajęciach kandydatów wymagania systemu szkolnictwa wyższego i zasady postępowania ubiegających się o 

wykształcenie wyższe, zwraca ich uwagę na wytyczne dotyczące wykonywania różnego rodzaju prac. 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; niepowodzenie zadania i tak dalej. al. 
  

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. 
 


