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Katedra Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki 

 

Tematy 

 

Psychodiagnostyka 

 

Całkowita liczba punktów i liczba 

godzin studiowania dyscypliny 

 

7 punktow / 210 godzin 

 

Rodzaj kontroli końcowej 

 

Egzamin 

 

Nauczyciel 

 

Demchuk Olena Oleksandrivna 

 

Profil nauczyciela (w) na stronie 

internetowej wydziału, w sieci 

społecznościowej 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023634462039 

E-mail nauczyciela: demchuk15@ukr.net 

Link do konwencji edukacyjnej 

dyscypliny w CMS Moodl (jeśli jest 

dostępny) lub w innym zasobie 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Język instrukcji ukraiński 

Konsultacje 

 

Konsultacje okulistyczne: Zaplanuj zgodnie z harmonogramem konsultacji. 

Konsultacje on-line: Umów się zgodnie z harmonogramem 

 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/


Cele dyscypliny 

Cel: Szkolenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu psychologii, zdolnych do rozwiązywania złożonych problemów i praktycznych zadań w 

procesie uczenia się i aktywności zawodowej, charakteryzujących się niepewnością warunków i wymagań, poprzez harmonijne połączenie orientacji 

podstawowej i zawodowej edukacji, rozwoju badań, integracji z edukacją europejską, społeczność naukowa i gospodarcza. 

Zadania dyscypliny: Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów i problemów w procesie uczenia się i działalności zawodowej z zakresu 

psychologii, która obejmuje badania i / lub innowacje oraz charakteryzuje się złożonością i niepewnością warunków i wymagań. 

К Kod i nazwa kompetencji: 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 

ZK3. Umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

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

źródeł 

SC5. Umiejętność korzystania z trafnych i wiarygodnych narzędzi psychodiagnostycznych 

SC6. Umiejętność samodzielnego planowania, organizowania i przeprowadzania badań psychologicznych 

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

Kod i formułowanie efektów 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 literaturowych. 

PR5. Wybierz i zastosuj ważne i wiarygodne narzędzia psychodiagnostyczne (testy, kwestionariusze, metody projekcyjne, itp.) Badań psychologicznych i 

technologii pomocy psychologicznej. 

PR6. Sformułuj cel, cele badań, umieć zebrać materiał wyjściowy, postępuj zgodnie z procedurą badawczą. 

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 w procesie aktywności zawodowej, podejmować i 

argumentować własne decyzje dotyczące ich rozwiązania. 

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 „Psychodiagnostyka” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej materiał z takich dyscyplin 

jak: „Psychologia ogólna”, „Psychologia eksperymentalna”, „Psychologia wieku”, „Psychologia pedagogiczna”, „Psychologia społeczna”. 

W procesie studiowania dyscypliny wykorzystuje 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, odpowiedzialności 

za efekty ich pracy. 

 Samodzielna praca osób ubiegających się o wykształcenie wyższe polega na: przygotowaniu do zajęć stacjonarnych (wykłady, ćwiczenia i laboratorium); 

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; wykonywanie zadań przewidzianych programem praktyki;  praca w kołach naukowych, seminariach itp .; przygotowanie do certyfikacji 

końcowej, w tym wykonanie końcowej pracy kwalifikacyjnej odpowiedniego stopnia wykształcenia wyższego. 

                                        

                                       Lista tematów 

Moduł merytoryczny 1. Psychodiagnostyka jako nauka 

1.1. Historia, przedmiot i zadania psychodiagnostyki. 

1.2. Psychometria. Pojęcie rzetelności i trafności. 

1.3. Czynniki sukcesu w stosowaniu metod psychodiagnostycznych. 

 

Moduł treści nr 2. Metody psychodiagnostyki. Zdolności i inteligencja 

2.1. Metoda obserwacji i metody konwersacji. 

2.2. Badanie procesów poznawczych. Testy umiejętności ogólnych i inteligencji. 

 

Moduł treści nr 3. Psychodiagnostyka osobowości. 

3.1. Metoda ankiety. Standaryzowane kwestionariusze psychologiczne. 

3.2. Metody rzutowe. Techniki rysunkowe. 

3.3. Złożona psychodiagnostyka. Diagnoza relacji międzyludzkich. 

3.4. Psychodiagnostyka komputerowa. 

3.5. Metody biograficzne. Uogólnienie wyników badań psychodiagnostycznych. 

                                    Zalecana literatura i źródła informacji 

                                                     Podstawowy 

1. Bodalev AA Stolin VV Avanesov VS Ogólna psychodiagnostyka / AA Bodalev, VV Stolin, VS Avanesov. - SPb .: Izd-vo «Rech», 2000. - 440 str. 

2. Wybitni psychologowie: przewodnik biograficzny / wyróżnienie. T. Shapoval. - К.: Видавн. School World House; Wydawniczy L. Galitsyna, 2005. - 120 

str. 

3. Galyan IM Psychodiagnostyka: Podręcznik / IM Galyan. - К.: «Академвидав», 2009. - С. 9-27. 

4. Demchuk OO Poradnik psychodiagnostyczny / OO Demchuk. - Równe, 2016 r. - 92 pkt. 



5. Morgun IG Podstawy diagnostyki psychologicznej / IG Morgun, Titov IG - Podręcznik dla studentów uczelni wyższych. - Kijów: Wydawnictwo Slovo, 

2009. - 464 str. 

6. Polishchuk SA Poradnik metodyczny z psychodiagnostyki: Podręcznik edukacyjno-metodyczny / S.А. Polishchuk. - Sumy: 

University Book, 2009. - 440 str. 

7. Regulamin obsługi psychologicznej systemu edukacji Ukrainy // Psycholog. - 2003. - №4 (52). - str. 23-28. 

 

 

                                      Opcjonalny 

1.  Batarshev AV Temperament i charakter: Diagnostyka psychologiczna / A.V. Батаршев. - M.: VLADOS - PRESS, 2001. - 336 str. 

2. Glukhanyuk NS, Belova DE Psychodiagnostyka (praktyka): Podręcznik / NS Glukhanyuk, DE Belova. - M .: Projekt akademicki, 

Ekaterinburg: Business book, 2005. - Str. 26-43. 

3. Praktyczna psychologia w testach, czyli jak nauczyć się rozumieć siebie i innych / innych. R. Rimskaya, S. Rimsky. - M.: AST-PRESS, 

2009. - str.24-57. 

4.  Rogov EI Książka komputerowa praktycznego psychologa: Podręcznik. Podręcznik: W 2 książkach. / E.I. Rogov - 3rd ed. - M.: Humanit. 

Ed. Centrum VLADOS, 2000. - Książka. 2: Praca psychologa z dorosłymi. Techniki i ćwiczenia korekcyjne. - C. 300-3 

5.  Romanova ES Psychodiagnostyka: Podręcznik / ES Romanova. - СПб.: Питер, 2008.– 400 с. 

6. Zbieranie testów psychologicznych. Część II: Podręcznik / komp. EE Mironova - Mińsk: Women's Institute ENVILA, 2006. - Str. 60-95. 

7.  Sobchik LN Psychologia indywidualności. Teoria i praktyka psychodiagnostyki / LN Sobchik. - SPb .: Izd-vo «Rech», 2005. - 624 s. 

8. Fetiskin NP, Kozlov VV, Manuilov GM Diagnostyka społeczno-psychologiczna rozwoju osobowości i małych grup / NP Fetiskin, VV 

Kozlov, GM Manuilov. - Moskwa: Wydawnictwo Instytutu Psychoterapii, 2005 r. - str. 57-59. 

 

                                                                Linki do witryn 

1. http://www.nbuv.gov.ua/ - Biblioteka Narodowa Ukrainy im V.I Vernadsky. 

2. http://hklib.npu.edu.ua/ - Biblioteka Naukowa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego. M.P Dragomanova. 

3. http://www.koob.ru/ - biblioteka elektroniczna „Cube”. 

4. http://pro.fpko.ru/post-name/286/ - internetowa federacja psychologów-konsultantów. 

5. http://upsihologa.com.ua/ - portal profesjonalnych psychologów Ukrainy "U psychologa". 

 

                            Sprzęt i oprogramowanie 

Wsparcie informacyjne składa się z zasobów bibliotecznych RDGU, możliwości pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), obsługi własnej strony 

internetowej oraz urządzeń mobilnych do komunikacji online. W okresie między sesjami student musi posiadać sprzęt komputerowy i sprzęt biurowy 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 Pover Point). 

 

 

 

 

 

Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 

 

Kod i nazwa kompetencji (wg 

OPP)  

 

Kod i nazwa programu 

Wynik szkolenia 

Metody 

szkoleni

a 

Metody 

oceny 

efektów 

szkolenia 

ZK1. Umiejętność zastosowania 

wiedzy w praktycznych sytuacjach. 

 

PR2. Rozumie wzorce i 

cechy rozwoju i 

funkcjonowania zjawisk 

psychicznych w kontekście 

zadań zawodowych. 

 

МN1, 

МN2, 

МN3, 

МN4, 

МN6, 

МN5, 

МN7 

МН1, МН2, 

МН3, 

МН4, МН6, 

МН5, МН7 

PR4. Uzasadnić 

własne stanowisko, 

wyciągnąć niezależne 

wnioski na podstawie 

wyników własnych badań i 

analizy źródeł 

literaturowych. 

 

МN1, 

МN2, 

МN3, 

МN4, 

МN6, 

МN5, 

МN7 

МО1, 

МО2,МО4, 

МО5, МО6, 

МО7, МО8 



LC 3. Umiejętności w zakresie 

korzystania z technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych. 

 

PR5. Wybierz i zastosuj ważne i 

wiarygodne narzędzia 

psychodiagnostyczne (testy, 

kwestionariusze, metody 

projekcyjne, itp.) Badań 

psychologicznych i technologii 

pomocy psychologicznej. 

 

МN1, 

МN2,  

МN4 

МN5 

МN6, 

МN7 

МО1, 

МО2,МО4, 

МО5, МО6, 

МО7, 

МО8,МО9 

SC4. Umiejętność samodzielnego 

gromadzenia i krytycznego 

przetwarzania, analizowania i 

podsumowywania informacji 

psychologicznych z różnych 

źródeł. 

 

PR6. Sformułuj cel, cele badań, 

umieć zebrać materiał wyjściowy, 

postępuj zgodnie z procedurą 

badawczą. 

wniosków. 

 

МN1, 

МN2,  

МN4 

МN6, 

МN7 

МО5,МО7, 

МО8, МО9 

PR7. Refleksja i krytyczna ocena 

wiarygodności uzyskanych 

wyników badań 

psychologicznych, formułowanie 

uzasadnionych 

МN1, 

МN2, 

МN3, 

МN4, 

МN6, , 

МN7 

МО2, МО5, 

МО7, МО8, 

МО9 

PR8. Przedstaw wyniki własnych 

badań ustnie / pisemnie 

profesjonalistom i 

niespecjalistom. 

 

МN1, 

МN2, 

МN3, 

МN4, 

МN5 

МN6, 

МN7 

МО1, МО2, 

МО5, МО6, 

МО7, 

МО8,МО9 



SC5. Umiejętność korzystania z 

trafnych i wiarygodnych narzędzi 

psychodiagnostycznych. 

 

PR9. Zaproponować własne 

sposoby rozwiązywania 

problemów psychologicznych i 

problemów w procesie 

aktywności zawodowej, 

podejmować i argumentować 

własne decyzje dotyczące ich 

rozwiązania. 

 

МN1, 

МN2, 

МN3, 

МN4, 

МN5 

МN6, 

МN7 

МО1, МО2, 

МО5, МО6, 

МО7, 

МО8,МО9 

SC6. Umiejętność samodzielnego 

planowania, organizowania i 

przeprowadzania badań 

psychologicznych. 

 

PR16. Znać, rozumieć i 

przestrzegać etycznych zasad 

działalności zawodowej 

psychologa. 

 

МN1, 

МN2, 

МN6,  

МN7 

МО1, МО2, 

МО5, МО6, 

МО7, 

МО8,МО9 

SK7. Umiejętność analizy i 

systematyzacji wyników, 

formułowania uzasadnionych 

wniosków i rekomendacji 

 

PR9. Zaproponować własne 

sposoby rozwiązywania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w procesie 

aktywności zawodowej, 

podejmować i argumentować 

własne decyzje dotyczące ich 

rozwiązania. 

 

МN1, 

МN2, 

МN3, 

МN4, 

МN5 

МN6, 

МN7 

МО1, МО2, 

МО5, МО6, 

МО7, 

МО8,МО9 

 

METODY NAUCZANIA 

MN1 - metoda werbalna (wykład, dyskusja, wywiad itp.); 

MN2 - metoda praktyczna (laboratorium i zajęcia praktyczne); 

MN3 - metoda wizualna (metoda ilustracji i metoda demonstracji); 

MN4 - praca z literaturą edukacyjną i metodyczną (podsumowanie, podsumowanie, opatrzenie uwagami, recenzja, opracowanie abstraktu); 



MN5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informacyjnymi i narzędziami komputerowymi (odległość, multimedia, zorientowanie na 

sieć itp.). 

MN6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów); 

MN7 - 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 - prezentacja 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 

„Psychodiagnostyka” 
 

Bieżąca ocena i samodzielna praca Badanie Suma 

Moduł treści 1 

  

Moduł treści 2 

 

Moduł treści 3 

40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

6 6 6 9 12 12 12 9 9 9 

Sterowanie modułowe 

 – 5 б. 

Sterowanie modułowe 

 – 5 б. 

Sterowanie modułowe 

 – 5 б. 

Ostateczna kontrola 

 – 10 балів 

Całkowity120 znak. Współczynnik– 0,5. 

 
 



Wykonanie projektu kursu (praca) 

 

Objaśnienia  
Opracowanie 

praktyczne 

Ochrona 

pracy  

 

Kwota 

30 30 40 100 

 

                                                            System i kryteria oceny na Równieńskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

. 

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

kandydatów na studia wyższe RPUH według następujących poziomów i kryteriów: 

 

Ilości 

punkt

ów za 

100- 

skala 

punkto

wa 

Zalicze

nie w 

ECTS 

Wartość 

oceny 

ECTS 

Kryteria oceny 
Poziom 

kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie test 



90-100 A doskonale 

Kandydat na studia wyższe wykazuje 

szczególne zdolności twórcze, potrafi 

samodzielnie zdobywać wiedzę, bez 

pomocy nauczyciela wyszukuje i 

przetwarza niezbędne informacje, potrafi 

wykorzystać zdobytą wiedzę i 

umiejętności do podejmowania decyzji w 

nietypowych sytuacjach, przekonująco 

argumentuje odpowiedzi, samodzielnie 

ujawnia swoje umiejętności. 

Wysoka 

(kreatywna) 
doskonale 

uznany 

82-89 B 
bardzo 

dobrze 

Absolwent biegle posługuje się materiałem 

teoretycznym, stosuje go w praktyce, 

swobodnie rozwiązuje ćwiczenia i 

problemy w standardowych sytuacjach, 

samodzielnie poprawia błędy, których 

liczba jest niewielka 

Wystarczające 

(zmienna 

konstruktywna) 

w porządku 



74-81 C w porządku 

Kandydat z wyższym wykształceniem 

potrafi porównać, podsumować, 

usystematyzować informacje doprowadziło

 nauczyciel na ogół 

samodzielnie stosuje go w praktyce; 

kontrolować własne działania; poprawiać 

błędy, wśród których są istotne, wybierać 

argumenty potwierdzające opinie 

64-73 D 
zadowalaj

ąco 

Kandydat z wyższym wykształceniem 

odtwarza znaczną część materiału 

teoretycznego, wykazuje znajomość i 

zrozumienie podstawowych przepisów, z 

pomocą nauczyciela może analizować 

materiał dydaktyczny, poprawiać błędy, 

wśród których znajduje się znaczna liczba 

istotnych Średni 

(reprodukcyjny) 
zadowalająco 

 

60-63 E dość 

Kandydaci na studia wyższe posiadają 

materiał dydaktyczny na poziomie 

wyższym niż podstawowy, znaczna jego 

część odtwarza na poziomie 

reprodukcyjnym. 



35-59 FX 

niezadowal

ający z 

możliwości

ą 

ponownego 

montażu 

kontroli 

semestralne

j 

Wnioskodawca dysponuje materiałem na 

poziomie poszczególnych fragmentów, 

które stanowią niewielką część materiału 

edukacyjnego. 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie nie przypisano 

1-34 F 

niezadowal

ający z 

obowiązko

wym 

ponownym 

studiowanie

m 

dyscypliny 

Kandydat na studia wyższe dysponuje 

materiałem na poziomie elementarnego 

rozpoznawania i odtwarzania 

poszczególnych faktów, elementów, 

przedmiotów. 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie nie przypisano 

 

Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) ocenianych za poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej: bieżąca i 

końcowa ocena stopnia opanowania materiału teoretycznego na zajęciach oraz samodzielnej pracy (kontrola modułowa); ocena (punkty) za testy 

laboratoryjne; ocena (punkty) za zajęcia praktyczne; ocena przez IDP; ocena (punkty) za udział w konferencjach naukowych, konkursach, 

przygotowywanie publikacji naukowych itp. 

Kandydaci na studia wyższe po zajęciach stacjonarnych mają prawo do podwyższenia swojej oceny tylko na egzaminach (końcowej kontroli 

modułowej) zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej. Test jest ustalany na podstawie wyników aktualnego sterowania modułowego, 

przeprowadzany jest po zakończeniu nauki z dyscypliny. 
 

Polityka dyscypliny 
Organizując proces kształcenia, kandydaci, nauczyciele, metodycy i administracja działają zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu kształcenia w 

RDGU, Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceny wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o wykształcenie, Regulaminem praktyk, 

Regulaminem wewnętrznego zapewniania jakości . 

Każdy nauczyciel ustala system wymagań i zasad postępowania dla studentów uczelni wyższych na zajęciach, informuje ich o zasadach wykonywania 

różnego rodzaju pracy. Jednocześnie należy liczyć się z frekwencją na zajęciach i aktywnością na zajęciach praktycznych; (nie) dopuszczalność nieobecności 

i opóźnień na zajęciach; korzystanie z telefonu komórkowego, tabletu lub innych urządzeń mobilnych podczas lekcji; nieterminowe wykonanie zadania itp. 



 

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

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

 

 
 


