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Cele dyscypliny 
Kształcenie zawodowe psychologa polega na zdobywaniu profesjonalnej wiedzy o faktach, mechanizmach i wzorcach rozwoju psychiki człowieka, jej 

kształtowaniu się jako osoby. Współczesny psycholog jest zobligowany do znajomości uzasadnionych naukowo metod i recept badania cech rozwoju umysłowego 

człowieka pod wpływem oddziaływań wychowawczych, aby móc je wykorzystać w profesjonalnej pracy diagnostycznej. W związku z tym celem zajęć „Warsztaty z 

psychologii wieku” jest zapoznanie studentów z głównymi sposobami, metodami, technikami, metodami pozyskiwania informacji o charakterze psychologicznym, 
rozwinięcie umiejętności prowadzenia badań eksperymentalnych, obserwacji i analizowania zachowań ludzi w każdym wieku. Wszystko to przyczynia się do wzrostu 

zarówno teoretycznych, jak i praktycznych kompetencji przyszłego psychologa. 
Dyscyplina „Warsztaty z psychologii wieku” ma na celu zapoznanie studentów z głównymi sposobami, metodami, technikami, metodami pozyskiwania informacji o 

charakterze psychologicznym, rozwinięcie umiejętności prowadzenia badań eksperymentalnych, obserwacji i analizy zachowań osób w różnym wieku: ukształtowanie koncepcji 
psychologii wieku do nauki i rodzicielstwo; promowanie przyswajania przez studentów wiedzy o „normie” cech psychologicznych charakterystycznych dla większości 

przedstawicieli tej kultury w tym samym wieku; stwarzać studentom warunki do wykorzystania powyższej wiedzy w planowaniu własnej działalności zawodowej oraz w relacjach 

interpersonalnych z innymi osobami. 
Głównymi celami dyscypliny „Warsztaty z psychologii wieku” jest zapewnienie wykształcenia: umiejętności rozwiązywania wyspecjalizowanych problemów z 

zakresu tematycznego działalności zawodowej oraz procesu uczenia się, które wiąże się z zastosowaniem teorii i metod nauk psychologicznych i charakteryzuje się 

złożonością i niepewnością; umiejętność uczenia się i opanowywania współczesnej wiedzy, zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach aktywności 
zawodowej. 

Zgodnie z wymogami programu edukacyjno-zawodowego uczniowie muszą posiadać następujące kompetencje : 
integralny: umiejętność rozwiązywania złożonych problemów specjalistycznych i praktycznych z zakresu psychologii, które obejmują zastosowanie 

podstawowych teorii i metod psychologicznych i charakteryzują się złożonością i niepewnością warunków. 
generał: 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 
ZK6. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji. 
specjalne (profesjonalne): 
SC1. Umiejętność operowania aparatem kategorialno-pojęciowym psychologii 
SK7. Umiejętność analizy i systematyzacji wyników, formułowania uzasadnionych wniosków i rekomendacji 
SC10. Umiejętność przestrzegania norm etyki zawodowej 
SK11. Umiejętność samodoskonalenia osobistego i zawodowego , uczenia się i samorozwoju 
Efekty uczenia się programu : 
PR2. Rozumie wzorce i cechy rozwoju i funkcjonowania zjawisk psychicznych w kontekście zadań zawodowych 
PR4. Uzasadnić własne stanowisko, wyciągnąć niezależne wnioski na podstawie wyników własnych badań i analizy źródeł literackich .              
PR14. Skutecznie pełnić różne role w zespole w procesie rozwiązywania zadań zawodowych, w tym wykazywać się cechami przywódczymi. 

W wyniku studiowania dyscypliny kandydat na studia wyższe musi: 
wiedzieć: 

- zasady, kryteria i wzorce rozwoju umysłowego;         
- czynniki determinujące przebieg i skutki rozwoju umysłowego;          
- teoretyczne i konceptualne podejście do wieku rozwoju osobowości;         
- etyczne aspekty prowadzenia badań psychodiagnostycznych;         
- psychometryczne środki kontroli jakości badań psychologicznych;         



być w stanie: 
- operować metodami i technikami;         
- posiadać terminologię psychologiczną;         
- poznanie indywidualnych różnic między dziećmi a dorosłymi;         
- optymalizacja warunków psychologicznych dla rozwoju holistycznej i harmonijnej osobowości.         

nabyć umiejętności społeczne (umiejętności miękkie): 
- umiejętność uczenia się i opanowywania współczesnej wiedzy; 
- umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach aktywności zawodowej; 
- znajomość i rozumienie tematyki i specyfiki działalności zawodowej; 
- umiejętność rozumienia granic swoich kompetencji i przestrzegania norm etyki zawodowej; 
- umiejętność wdrażania metod interaktywnych, technologii psychologicznych ukierunkowanych na rozwój osobisty pracowników, opiekę zdrowotną nad osobami 

i grupami społecznymi. 
  

Wymagania wstępne do studiowania dyscypliny formacyjnej 
program efektów uczenia się i kompetencji 

Efektywność opanowania treści dyscypliny „Warsztaty z psychologii wieku” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej materiał z takich dyscyplin, 

jak „Psychologia ogólna”, „Psychologia wieku”, „Psychologia społeczna”, „Warsztaty z psychologii ogólnej”, „Warsztaty dotyczące spraw społecznych” psychologia ”. 
Motywacja wyższego wykształcenia, która jest definiującym elementem organizacji działań edukacyjnych, przejawia się w systemie motywacji determinujących 

aktywność poznawczą i determinujących orientację jednostki w zdobywaniu w przyszłości niezbędnej wiedzy zawodowej, umiejętności i zdolności do studiowania 
dyscypliny „Warsztaty z psychologii wieku”. 

Wspólne (grupowe) działanie jako technologia i forma organizacji szkolnictwa wyższego w małych grupach, zjednoczonych wspólnym celem edukacyjnym, 

przyczynia się do efektywności szkolenia przyszłych profesjonalistów, zwiększa efektywność materiału dydaktycznego, poprawia umiejętności, formuje motywy uczenia 
się, zainteresowania zawodowe odpowiedzialność za efekty uczenia się, usprawnia planowanie, samokontrolę, wzajemną kontrolę, refleksję w procesie uczenia się. 

Samodzielna działalność osób ubiegających się o wykształcenie wyższe jest głównym sposobem opanowania materiału dydaktycznego w czasie wolnym od 

obowiązkowej nauki, co w ramach celu dydaktycznego osób ubiegających się o wykształcenie wyższe praktyczne zapewnia dodatkową wiedzę, sprawdzanie wiedzy w 

praktyce, rozwijanie umiejętności zawodowych i badawczych. 
  

Lista tematów 
Moduł treści 1. 

Ogólne zasady psychologii wieku. 
1.1. Metodologiczne aspekty dynamiki rozwoju umysłowego. 
1.2. Psychologiczna istota wiekowych etapów ontogenezy. 
1.3. Zasady organizacyjne psychodiagnostyki różnych kategorii wiekowych. 

Moduł treści 2. 
Diagnoza rozwoju umysłowego dziecka od urodzenia do wstąpienia do szkoły . 
2.1. Diagnoza rozwoju umysłowego niemowląt. 
2.2. Badanie poziomu rozwoju małego dziecka. 
2.3. Diagnoza sfery sensoryczno-percepcyjnej przedszkolaka. 



2.4. Psychologiczne badanie poziomu rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. 
Moduł treści 3. 

Diagnoza rozwoju umysłowego dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. 
3.1. Diagnoza poziomu przystosowania pierwszoklasistów do nauki szkolnej . 
3.2. Badanie sfery poznawczej młodszego ucznia . 
3.3. Diagnoza osobowości w wieku szkolnym . 
3.4. Diagnoza osobowości młodzieńczej . 
3.5. Badania sfery edukacyjno-poznawczej nastolatka. 
3.6. Badanie sfery emocjonalnej i wolicjonalnej nastolatka. 
3.7. Diagnoza samooceny nastolatków. 
3.8. Badanie cech komunikowania się nastolatków. 
3.9. Diagnoza relacji interpersonalnych uczniów. 

Moduł treści 4. 
Diagnoza rozwoju umysłowego w okresie dojrzewania 

4.1. Określenie poziomu motywacji osiągnięć licealistów. 
4.2. Badanie cech relacji międzyludzkich oraz klimatu społeczno-psychologicznego w zbiorowości uczniów starszych klas. 
4.3. Badanie umiejętności i predyspozycji zawodowych uczniów szkół średnich. 
4.4. Diagnoza motywacji do nauki studentów. 

Moduł treści 5. 
Diagnoza rozwoju umysłowego w wieku dorosłym 

5.1. Badanie orientacji wartości w okresie wczesnej dorosłości. 
5.2. Diagnoza stanów psychicznych osoby dorosłej. 
5.3. Badanie subiektywnego sposobu życia i czasu psychicznego człowieka. 
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linki do witryn 

1. http://lib.iitta.gov.ua - elektroniczna biblioteka NAPS Ukrainy. 
2. http://pidruchnik.ws/ - biblioteka ukraińskich rzemieślników. 

3. http://psychology.net.ru - strona „Świat psychologii”. 

4. http://psyfactor.org / - „PSI-FACTOR” - Centrum Psychologii Praktycznej. 
5. http://PsyLab.info - encyklopedia psychodiagnostyki. 

6. http://psylib.kiev.ua/   - psychologiczna biblioteka pomocy w rozwoju kultury psychologicznej (PSYLIB). 

7. http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 - Biblioteka Narodowa im. VI Vernadsky (wyszukiwanie pełnotekstowe źródeł literackich)  
8. http://www.bronnikov.kiev.ua - biblioteka literatury psychologicznej. 

  
  

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 

kompetencji 

(zgodnie z OOP) 

Nazwa kompetencji Kod wyniku 

programu 

szkolenia 

Nazwa wyniku uczenia się 

programu 
Metody 

nauczania 
Metody 

oceny 

efektów 

uczenia się 
ZK1 Umiejętność zastosowania wiedzy w 

praktycznych sytuacjach 
PR2 Rozumie wzorce i cechy rozwoju i 

funkcjonowania zjawisk 

psychicznych w 

kontekściezadań zawodowych 

MH1 
MH2 
MH6 
MH7 

MO2 
MO10 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://lib.iitta.gov.ua
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://pidruchnik.ws/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.nbuv.gov.ua/node/2116


ZK6 Umiejętność podejmowania świadomych 

decyzji 
PR4 Uzasadnić własne stanowisko , 

wyciągnąć niezależne wnioski na 

podstawie wyników własnych badań 

i analizy źródełliteraturowych 

MH2 
MH6 
MH7 

MO4 
MO9 

SC1 Umiejętność operowania aparatem 

kategorialno-pojęciowym psychologii 
PR2 Rozumie wzorce i cechy rozwoju i 

funkcjonowania zjawisk 

psychicznych w 

kontekściezadań zawodowych 

MH1 
MH4 

MO2 
MO4 
MO10 

SK7 Umiejętność analizy i systematyzacji 

wyników, formułowania uzasadnionych 

wniosków i rekomendacji 

PR14 Skutecznie pełnić różne role w 

zespole w procesie rozwiązywania 

zadań zawodowych, w tym 

wykazywać się cechami 
przywódczymi 

MH1 
MH2 
MH4 
MH7 

MO4 
MO6 
MO7 
MO9 

SC10 Umiejętność przestrzegania norm etyki 

zawodowej 
PR4 Uzasadnić własne stanowisko , 

wyciągnąć niezależne wnioski na 

podstawie wyników własnych badań 

i analizy źródełliteraturowych 

MH1 
MH4 
MH5 

MO2 
MO5 

SK11 Umiejętnośćsamodoskonaleniaosobistego 

izawodowego , uczenia się isamorozwoju 
PR4 Uzasadnić własne stanowisko, 

wyciągnąć niezależne wnioski na 

podstawie wyników własnych badań 

i 

analizy źródełliteraturowych              

MH2 
MH4 
MH7 

MO2 
MO8 
MO9 

 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 studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 

„ Warsztaty z psychologii wieku ” 
Bieżące testy i niezależna praca IN
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26 

Razem 
22 

2 punkty motywacyjne za aktywny udział w zajęciach 

Współczynnik konwersji: 166: 100 = 1,6 8 
  

System i kryteria oceny 
na Równym Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

Równoważny wynik punktowy dla każdego tematu / działania może być inny. Łączną liczbę punktów za dany temat ustala się w podziale punktów uzyskanych przez studentów 

studiów wyższych za studiowanie 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 

punktów 

w 100-

stopniowej 

skali 

Zaliczenie 

w ECTS 
Wartość oceny 

ECTS 
Kryteria oceny 

Poziom 

kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie test 

90-100 A doskonale 

Szukający Szkolnictwa Wyższego 

ma szczególną kreatywność, może 

sam dostał Ci wiedzę bez pomocy 

nauczyciela znalezisk i przetwarza 

informacje, można skorzystać z ich 

wiedzy i zdolności do 

podejmowania decyzji w sytuacjach 

nietypowych, przekonuje 

Wysoka 

(kreatywna) 
doskonale uznany 



przekonująco odpowiedzi o 

niezależnie odkrywaniu ich 

zdolności 

82-89 B bardzo dobrze 

student studiów wyższych biegle 

posługuje się materiałem 

teoretycznym, stosuje go w 

praktyce, swobodnie rozwiązuje 

ćwiczenia i problemy w 

standardowych sytuacjach, 

samodzielnie poprawia błędy, 
których ilość jest niewielka 

Wystarczające 

(zmienna 

konstruktywna) 
w porządku 

74-81 C w porządku 

osoba ubiegająca się o 
wykształcenie wyższe jest w stanie 

porównać, podsumować, 

usystematyzować informacje pod 

kierunkiem nauczyciela, ogólnie 

samodzielnie zastosować je w 

praktyce; kontrolować własne 

działania; poprawiać błędy, z 

których część jest znaczących, 

dobierać argumenty potwierdzające 

opinie 

64-73 D zadowalająco 

kandydat z wyższym 

wykształceniem odtwarza znaczną 

część materiału teoretycznego, 
wykazuje znajomość i zrozumienie 

podstawowych przepisów, z 

pomocą nauczyciela potrafi 

przeanalizować materiał 

dydaktyczny, poprawić błędy, 

wśród których jest znaczna liczba 

istotnych 

Średni 

(reprodukcyjny) 
zadowalająco 

60-63 E dość 

osoba z wykształceniem wyższym 

posiada materiał dydaktyczny na 

wyższym poziomie niż początkowy, 

znaczna jego część jest 

reprodukowana na poziomie 

reprodukcyjnym 

35-59 F Х 
niezadowalający 
z możliwością 

ponownego 

wnioskodawca posiada materiał na 
poziomie pojedynczych 

fragmentów, które stanowią 

Niski (chłonny-
produktywny) 

niedostatecznie 
nie 

przypisano 



montażu 

kontroli 

semestralnej 

niewielką część materiału 

edukacyjnego 

1-34 F 

niezadowalający 

z obowiązkowej 

ponownej oceny 

zaliczenia 

kandydat na wyższe wykształcenie 

posiada materiał na poziomie 

elementarnego rozpoznawania i 

odtwarzania odrębnych 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 bieżącej kontroli modułowej, przeprowadzany jest po zakończeniu badania zajęć edukacyjnych. 
  

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 obecności plagiatu w dowolny -

 które rodzaje pracy wnioskodawca wyższe wykształcenie on otrzymuje słabe oceny i muszą ponownie wykonywać zadania , które sąprzewidziane w Syllabus . 
  
 


