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Język instrukcji ukraiński 

Konsultacje Konsultacje okulistyczne: liczba godzin i harmonogram obecności na oddziale zgodnie z 

harmonogramem konsultacji 

Konsultacje online: Harmonogram obecności nauczyciela na specjalnym forum (w Internecie). 

  

Cele dyscypliny 

Przekazanie przyszłym specjalistom teoretycznej wiedzy o psychologicznych prawach relacji rodzinnych, wykształcenie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w 

działalności zawodowej, zapoznanie studentów z historią idei rodzinnych, istotą współczesnej rodziny i małżeństwa, różnymi aspektami relacji małżeńskich (konflikty, rozwody, 

krytyczne , cechy kształtowania osobowości dziecka w różnych rodzinach), uwarunkowania formacji i sposoby utrzymania udanych relacji w rodzinie. 
 Główne cele kursu: 

1. zapoznanie osób ubiegających się o wyższe wykształcenie z aktualnymi problemami rodziny i małżeństwa; 

2. analizować cechy determinujące strukturę rodziny, dynamikę jej rozwoju, główne elementy składowe rodziny, mechanizmy interakcji w rodzinie, główne etapy 

rozwoju rodziny, kryzysy relacji rodzinnych; 

3. objąć obszary pracy profilaktycznej i korekcyjnej z rodziną, teoretyczne modele poradnictwa psychologicznego rodziny, metodologiczne zasady psychodiagnostyki i 

pracy korekcyjnej z rodziną;  

4. wykształcić w kandydatach na studia wyższe szereg umiejętności i zdolności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznych sferach swojej działalności, aktywizować 

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


osobisty i twórczy potencjał przyszłego specjalisty.  

Zgodnie z wymaganiami programu edukacyjno-zawodowego kandydatów na studia wyższe muszą posiadać następujące kompetencje: 

generał: 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach; 

specjalne (profesjonalne): 

SC3. Umiejętność zrozumienia natury zachowań, czynności i czynów; 

SK11. Umiejętność przestrzegania norm etyki zawodowej. 

Efekty uczenia się programu: 
PR1. Analizować i wyjaśniać zjawiska psychiczne, identyfikować problemy psychologiczne i sugerować sposoby ich rozwiązywania; 

PR2. Rozumie wzorce i cechy rozwoju i funkcjonowania zjawisk psychicznych w kontekście zadań zawodowych; 
PR4. Uzasadnienie własnego stanowiska, samodzielne wyciąganie wniosków na podstawie wyników własnych badań i analizy źródeł literackich; 

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; 

PR18. Podejmij skuteczne działania w celu zachowania zdrowia (własnego i środowiska) oraz w razie potrzeby ustal treść wniosku o nadzór. 

W wyniku studiowania dyscypliny kandydat na studia wyższe musi: 

wiedzieć: 

- wzorce formowania się i rozwoju struktury funkcjonalno-rolowej rodziny na różnych etapach jej cyklu życia;  

- cechy psychologiczne okresu przedmałżeńskiego, cechy poszukiwania i wyboru partnera małżeńskiego;  

- psychologiczne cechy relacji małżeńskich;  
- psychologiczne cechy relacji między małżonkami, rodzicami i dziećmi;  

- metody diagnostyki rodziny i techniki terapii rodzin;  

- rola wychowania rodzinnego w rozwoju dziecka w różnym wieku;  

- normatywne i nienormatywne kryzysy rodzinne i strategie ich przezwyciężania.  

- specyfika psychologicznego poradnictwa rodzinnego;  

- wymagania dotyczące osobowości i cech zawodowych praktykującego psychologa. 

być w stanie: 

- zastosować psychologiczne podejście do problemów rodzinnych; 

- formułować wyobrażenia o zjawiskach rodzinnych i uzasadniać ich treść, diagnozować je i formować prace konsultacyjne; 

- zapewnienie odpowiedniego poziomu zdrowia psychicznego, ochrony socjo-psychologicznej i wspierania indywidualnego rozwoju obywateli, z uwzględnieniem ich 

możliwości, cech życiowych i zawodowych. 
 

 

 

Wymagania wstępne do studiowania dyscypliny formacyjnej 

 program efektów uczenia się i kompetencji  
Skuteczność opanowania treści dyscypliny „Psychologia rodziny” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej materiał z takich dyscyplin jak: historia kultury 

ukraińskiej, wprowadzenie do specjalności, psychologia ogólna i warsztaty z psychologii ogólnej, psychologii wieku, psychologii społecznej. 

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, odpowiedzialności za efekty ich pracy. 

Samodzielna praca osób ubiegających się o wyższe wykształcenie 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. 

 

Zawartość kursu 
Przedmiot, przedmiot i zadania dyscypliny „Psychologia rodziny”. Metody badania rodziny: badawcze, diagnostyczne, korekcyjne i diagnostyczne. Charakterystyka 

głównych podejść teoretycznych do badania psychologicznych problemów relacji rodzinnych. 

Pojęcie rodziny i małżeństwa. Geneza relacji małżeńskich. Nieuporządkowana forma stosunków seksualnych w społeczeństwie pierwotnym. Pojawienie się małżeństwa 

grupowego. Egzogamia. Poligamia. Poligyny. Wielomęstwo. Podwójne małżeństwa. Monogamia. Cechy historycznego rozwoju stosunków małżeńskich i rodzinnych Ukraińców. 

Główne cechy psychologiczne współczesnej rodziny. Rodziny nietradycyjne (specjalne) jako problem nowoczesności. 

Rodzaje rodzin .. Mała rodzina jako odrębny typ. Zamożne i pokrzywdzone rodziny. Główne funkcje rodziny. Główne obszary wpływu rodziny. Problemy rodzin 

dysfunkcyjnych. Role małżeńskie. Formy relacji rodzinnych. Tradycyjne i quasi-rodzinne formy relacji małżeńskich i rodzinnych. Alternatywne formy relacji małżeńskich i 

rodzinnych. 

Pojęcie struktury rodziny. Elementy struktury rodziny wg EG Eidemiller, NV Aleksvandrova. Liczba i skład osobowy rodziny. Jawne, ukryte i nieświadome zasady 

rodziny. Role rodzinne. Podsystemy rodzinne. Granice rodzinne. Mity i legendy o rodzinie. Parametry systemu rodzinnego według A.Ya. Varga. 

Pojęcie cyklu życia rodziny. Dynamika rodziny według E. Duvalla. Etapy rozwoju rodziny. Psychologiczne podejście do periodyzacji cyklu życia rodziny. Gotowość do 
małżeństwa. Teorie wyboru partnera małżeńskiego. Okres przedmałżeński. Okres przedmałżeński. Czynniki przedmałżeńskie, które decydują o powodzeniu adaptacji w 

pierwszych latach małżeństwa. Motywy małżeństwa. Młoda rodzina. Typy młodych rodzin. Etapy rozwoju młodej rodziny. Przyczyny rozwodów w młodych rodzinach. 

Adaptacja biologiczna i psychologiczna małżonków. Zadania adaptacyjne. Rola i adaptacja interpersonalna. Kompatybilność fizyczna, psychologiczna, intelektualna i 

seksualna. Spójność oczekiwań dotyczących roli funkcjonalnej. Jedność zorientowana na wartość. Jedność osobista i społeczna małżonków. Pojęcie konfliktu rodzinnego. Cechy 

konfliktów rodzinnych. Typowe wzorce zachowań w konfliktach rodzinnych Wypalenie emocjonalne w rodzinie. Stres rodzinny. Zazdrość. Zdrada rodzinna. 

Modele wychowania w rodzinie. Psychologiczne mechanizmy wpływu rodziców na osobowość dziecka. Rodzaje i style wychowania w rodzinie. Rodzaje 

nieharmonijnego wychowania rodzinnego według EG Eidemillera. Przyczyny i czynniki konfliktów rodzinnych między rodzicami a dziećmi. Rola rodziny w rozwoju dziecka z 

niepełnosprawnością. 

Zasady i reguły poradnictwa rodzinnego. Funkcje poradnictwa rodzinnego. Rodzaje pomocy psychologicznej rodzinie. Etapy poradn ictwa rodzinnego. Etapy poradnictwa 

rodzinnego. Teoretyczne modele poradnictwa rodzinnego. Metody i techniki poradnictwa rodzinnego. Cechy poradnictwa psychologicznego rodzin w zakresie trudności w 

relacjach z dziećmi. Poradnictwo psychologiczne w sytuacji rozwodowej 

Zalecana literatura i źródła informacji 

Główny: 
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2. Pomitkina LV Psychologia rodziny. Podręcznik dla studentów wyższych uczelni / Pomitkina LV, Zlagodukh VV, Khimchenko NS, Pogorilska NI - К .: Вид-во авиац. 

Uniwersytet "NAU-print", 2010. - 270 str. 
3. Psychologia rodziny: podręcznik / Dla ogółu. red.: V.M. Polishchuk. - Sumy: University Book, 2008. - 238 str. 

4. Stolyarchuk OA Psychologia współczesnej rodziny: podręcznik. / О.А.Столярчук. - Krzemieńczuk: PP Shcherbatykh OV, 2015. - 136 pkt. 
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6. Goncharova RV Psychologiczne wsparcie rodzicielstwa, Moskwa 2003. 

7. Olifirovich NI, Zinkevich TA, Velenta TF Psychologia kryzysów rodzinnych, Petersburg 2006. 

8. Ripinskaya MI Psychologia zdrady, Petersburg, 2002. 

9. Rogers K. Psychologia relacji małżeńskich. Możliwe alternatywy, Moskwa, 2002. 
7. Chapman G. Pięć znaków dobrej rodziny, Lwów 2014. 

linki do stron: 
1. http://lib.iitta.gov.ua  

2. http://pidruchnik.ws/ -  

3. http://psychology.net.ru  

4. http://psyfactor.org/  

5. http://PsyLab.info 

6. http://psylib.kiev.ua  

7. http://www.nbuv.gov.ua/node/  

8. http://www.bronnikov.kiev.ua  

 

Sprzęt i oprogramowanie 
Wsparcie informacyjne składa się z funduszy bibliotecznych RDGU, umiejętności pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), obsługi 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 

PR1 Analizuj i wyjaśniaj zjawiska 

psychiczne, identyfikuj 

problemy psychologiczne i 

sugeruj sposoby ich 

rozwiązywania 

MH1 

MH2 

MH4 

MH7 

MO2 

MO4 

MO9 

MO10 

 

PR6 Sformułuj cel, cele badań, 

umieć zebrać materiał 
wyjściowy, postępuj zgodnie 

z procedurą badawczą 

http://lib.iitta.gov.ua/
http://pidruchnik.ws/
http://psychology.net.ru/
http://psyfactor.org/
http://psylab.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/node/
http://www.bronnikov.kiev.ua/


SC3 Umiejętność 

zrozumienia natury 

zachowań, czynności 

i czynów 

PR2 Rozumie wzorce i cechy 

rozwoju i funkcjonowania 

zjawisk psychicznych w 

kontekście zadań 

zawodowych 

MH1 

MH2 

MH4 

MH6 

MH7 

MO2 

MO4 

MO9 

MO10 

 

PR4 Potwierdzenie własnego 

stanowiska, samodzielne 

wyciąganie wniosków na 

podstawie wyników 

własnych badań i analizy 
źródeł literaturowych 

SK11 Umiejętność 

przestrzegania norm 

etyki zawodowej 

PR7 Refleksja i krytyczna ocena 

rzetelności wyników badań 

psychologicznych, 

formułowanie uzasadnionych 

wniosków 

MH1 

MH5 

MH6 

MO2 

MO4 

MO7 

PR18 Podejmij skuteczne działania 

w celu zachowania zdrowia 

(własnego i środowiska) oraz 

w razie potrzeby ustal treść 

wniosku o nadzór 
 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 uwagami, 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 
„Organizacja usług psychologicznych” 

Bieżące testy i niezależna praca INDZ Suma 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 

20 100 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Sterowanie modułowe 1  

20 

Sterowanie modułowe 2 

20 

 

 

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.  
 


