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Cele dyscypliny 

Cel, zadania dyscypliny, kod i nazwa kompetencji, kod i sformułowanie programowych efektów uczenia się 
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Celem studiowania dyscypliny jest: zapoznanie studentów z podstawami psychologii głębokiej, zasadami teoretycznymi i metodologicznymi oraz 

wiodącymi obszarami psychoterapii głębokiej. znajomość różnych zjawisk ludzkiej świadomości na podstawie współczesnych kierunków i podejść 

psychologii głębokiej. 
Zadania dydaktyczne przedmiotu : o orientacja w cechach i specyfice głębokiego psychologicznego podejścia do udzielania pomocy 

psychologicznej jednostce; znajomość podstaw metodologicznych wiodących koncepcji i podejść kierunku psychologicznego, znajomość wiodących form i 

metod, cech praktycznej realizacji pojęć głębokich psychologicznych; kształtowanie zainteresowania studentów opanowaniem systemu głębokiej wiedzy 

psychologicznej i opanowaniem metod praktycznej pracy z ludnością; dostarczanieinformacji na temat edukacyjnych projektów w głębokiej psychoterapii . 
K jednostek i nazwa kompetencji : 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 

ZK2. Znajomość i zrozumienie tematyki oraz rozumienie działalności zawodowej. 

ZK6. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji. 
SC5. Umiejętność korzystania z trafnych i wiarygodnych narzędzi psychodiagnostycznych 
SK7. Umiejętność analizy i systematyzacji wyników, formułowania uzasadnionych wniosków i rekomendacji 
SK 12. 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              
PR7. Refleksja i krytyczna ocena rzetelności wyników badań psychologicznych, formułowanie uzasadnionych wniosków 
PR8. Przedstaw wyniki własnych badań ustnie / pisemnie profesjonalistom i niespecjalistom . 
PR9. Zaproponować własne sposoby rozstrzygania problemów psychologicznych i problemów w toku aktywności zawodowej, akceptować i 

argumentować własne decyzje dotyczące ich decyzji 
PR11. Sporządzenie i wdrożenie planu procesu doradczego uwzględniającego specyfikę zlecenia oraz indywidualne cechy klienta, aby zapewnić 

skuteczność własnych działań 
PR12. Skompiluj i zrealizuj program zajęć psychoprofilaktyczno-edukacyjnych, zajęć pomocy psychologicznej w formie wykładów, rozmów, okrągłych 

stołów, gier, szkoleń itp. Zgodnie z wymaganiami klienta. 
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 i 

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

Efektywność opanowania treści dyscypliny „ Współczesne koncepcje psychologii głębokiej ” znacznie wzrośnie, jeśli absolwent opanował wcześniej 

materiał z takich dyscyplin jak: „ Psychologia ogólna ”, „ Patopsychologia ”, „Podstawy psychoterapii”, „Psychologia osobowości” i nie tylko. 
W badanych korzystających zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych osobom poszukującym motywacji wyższego, a mianowicie różnych metod 

promocji, stymulacji, przyciągania do nauki, które określają kierunek, intensywność treningu i żwawy yayut Twórz i kreatywność poszukiwacze 

szkolnictwa wyższego , rozumiejąc znaczenie nauka na przyszłość, 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. 
Niezależna praca zapewnia osobom poszukującym pracy w szkolnictwie wyższym: przygotowanie do zajęć (wykłady ich i Prac TIC ); 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.; uczestniczyć w pracach naukowych i technicznych, uczestniczyć w konferencjach naukowych i praktycznych, seminariach, konkursach, konkursach i 

nie tylko . 



Lista tematów 
Moduł treści nr 1 . Teoretyczne podstawy współczesnej psychologii głębokiej. 

1.1. Przedmiot i przedmiot głębokiej psychologii. 
1.2. Główne kierunki współczesnej psychologii głębokiej. 
1.3. Klasyczna i współczesna psychologia głęboka. 

Moduł treści nr 2 . Głęboko zorientowana psychoterapia. 
2.1. Pojęcie psychologii głębokiej. Psychoanaliza. 

2.2. Psychologia analityczna KG Junga . 
2.3. Psychologia indywidualna A. Adlera 
2. 4 . Catatim experience of images - Symboldrama 
  

Zalecana literatura i informacje były tajemnicze 

Podstawowy 

1 . Heigl-Evers A., Heigl F., Ott Y., Luger W. Podstawowy przewodnik po psychoterapii. - СПб.: «Речь» , 2002. - 784 с . 

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

3. Sidorenko E. Terapia i trening Alfreda Adlera. - СПб .: „Речь”, 2000. - 352 с. 
4. Filtz OO Podstawy analizy grupowej. - Lwów, 2000. - 24 p. 
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. 
6. Obuchow J. Podstawy dramatów symbolicznych. Wprowadzenie do stopnia podstawowego. - К.: Главник, 2007. - 112 с. 
dodatkowo 

1 .. Gurevich PS Duszpasterstwo i grzech // Archetype, 1996, nr 3-4. 
2. Dali S. Pamiętnik geniusza. M., 1991. 
3. James W. Wola wiary. M., 1997. 
4. Dilthey V. „Psychologia rozumienia”. Rozważania na temat psychologii opisowej i rozczłonkującej // Czytelnik historii psychologii. Okres otwartego 

kryzysu (początek lat 10-tych - połowa lat 30-tych XX wieku). M., 1980. 
5. Wiceprezes Zinchenko Laska Mandelstama i tuba Mamardaszwilego. M., 1997. 6. Leibin VM. Psychoanaliza i filozofia neofreudyzmu. M., 1997. 
7. Nordau M. Degeneration. M., 1995. 
8. Ovcharenko VI Glosariusz psychoanalityczny. Mn., 1994. 9. Psychologia człowieka: słownik-informator. K .: „Ruta”, 2001. 
9. Vachkov IV Podstawy technologii treningu grupowego. Psychotechnika. Oś-89.2000. 
10. Bulyubash ID Podstawy superwizji w terapii Gestalt / I.D. Bulyubash. - M., Wydawnictwo: Instytut Psychoterapii, 2003. 
  
Linki do witryn 



1. http://vsetesti.ru/ 

2. http://www.voppsy.ru/ 

3. http://www.psychology.ru/ 

4. http://psichology.vuzlib.net/ 

5. http://www.psyche.ru/ 

6. www.flogiston.ru//libraru 

7. http://azps.ru 

  
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 
(według 

OPP) 

Nazwa 

kompetencji 
Kod i nazwa wyniku uczenia się 

programu 
Metody 

nauczania 
Metody 

oceny 
efektów 

uczenia się 

ZK 1 

Umiejętność 

zastosowania wiedzy w 

praktycznych 

sytuacjach. 

PR2. Rozumie wzorce i cechy 

rozwoju i funkcjonowania 

zjawisk psychicznych w 

kontekście zadań zawodowych. 

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://vsetesti.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.voppsy.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.psychology.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://psichology.vuzlib.net/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.psyche.ru/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.flogiston.ru/libraru
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://azps.ru/


PR7. Refleksja i krytyczna ocena 

rzetelności wyników badań 

psychologicznych, formułowanie 

uzasadnionych wniosków 

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

ZK2 

Znajomość i 

zrozumienie tematyki 

oraz rozumienie 

działalności 

zawodowej. 

PR2. Rozumie wzorce i 

cechyrozwoju i funkcjonowania 

zjawisk psychicznych w 

kontekście zadań 

zawodowych              

  

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

ZK3 

Umiejętność 

podejmowania 

świadomych decyzji. 

PR11. Sporządzenie i wdrożenie 

planu procesu doradczego 

uwzględniającego specyfikę 

zlecenia oraz indywidualne cechy 

klienta, aby zapewnić 

skuteczność własnych działań 

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

C K 5 

Umiejętność 

korzystania z trafnych i 

wiarygodnych narzędzi 

psychodiagnostycznych 

PR9. Zaproponować własne 

sposoby rozwiązywania 

problemów psychologicznych 

i problemów występujących w 

toku aktywności zawodowej, 

akceptować i argumentować 

własne decyzje dotyczące ich 

decyzji. 

  

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 



PR12. Skompilować i wdrożyć 

program zajęć 

psychoprofilaktycznych i 

edukacyjnych, działań pomocy 

psychologicznej w formie 

wykładów, rozmów, okrągłych 

stołów, gier, szkoleń itp. Zgodnie 

z wymaganiami klienta 

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

C K 7 

Umiejętność analizy i 

systematyzacji 

wyników, 

formułowania 

uzasadnionych 

wniosków i 

rekomendacji 

PR11. Sporządzenie i wdrożenie 

planu procesu doradczego 

uwzględniającego specyfikę 

zlecenia oraz indywidualne cechy 

klienta, aby zapewnić 

skuteczność własnych działań 
  

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

PR12. Skompilować i wdrożyć 

program zajęć 

psychoprofilaktycznych i 

edukacyjnych, działań pomocy 

psychologicznej w formie 

wykładów, rozmów, okrągłych 

stołów, gier, szkoleń itp. Zgodnie 

z wymaganiami klienta 

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 

SK12 

  

Umiejętność 

samodoskonalenia 

osobistego i 

zawodowego, uczenia 

się i samorozwoju 

PR8. Przedstaw wyniki własnych 

badań ustnie / pisemnie 

profesjonalistom i 

niespecjalistom . 

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

MO6, MO7, 

MO8 



PR18. Podejmij skuteczne 

działania w celu zachowania 

zdrowia (własnego i środowiska) 

oraz w razie potrzeby ustal treść 

wniosku o nadzór i 
  

MH1, 

MH2, 

MH3, 

MH4, 

MH6, 

MH5, 

MH7 

MO1, MO2, 

MO4, MO5, 

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 
MO3 - kolokwium, 
MO4 - testowanie; 
MO5 - projekty zespołowe; 
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 

„ Nowoczesne koncepcje głębokiej psychologii ” 
Bieżące testy i niezależna praca Test 

końcowy(egzamin) 

Suma 



Moduł treści nr 1 Moduł treści nr 2 

  

T1 T 2 T3 
  

T4 Z 5 T6 T7 

40 100 7 7 7 
  

9 10 10 
  

10 

Sterowanie modułowe - 5 Sterowanie modułowe - 5 

  

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: 
  

Iloś

ci 

pun

któ

w 

za 

100

- 
skal

a 

pun

ktow

a 

Zaliczenie

w ECTS 

Wartość 

oceny 

ECTS 
Kryteria oceny Poziom kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie test 



90-
100 

I 
doskona

le 

Studentka pokazach szkolnictwa wyższego specjalne zdolności twórcze, jest w staniewiedzy 
zdobywanejniezależnie , bez pomocy zeznalezisk nauczycieli i przetwarza informacje 

niezbędne, jest w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do podejmowania 

decyzji w nietypowych sytuacjach,przekonująco argumentuje odpowiedzi,niezależnie 
ujawnia własne zdolności. 

Wysoka 
(kreatywna) 

doskonale 

uznany 

82-

89 
W 

bardzo 

dobrze 

Z kandydatem na studia wyższe biegle posługuje sięmateriałem teoretycznym, stosuje go w 

praktyce, swobodnie rozwiązuje ćwiczenia i problemy w standardowychsytuacjach, 
samodzielniepoprawia błędy, których liczba jest nieznaczna 

Wystarczające 

(zmienna 
konstruktywna) 

w 

porządku 



74-
81 

Z 
w 

porządk

u 

Od getterszkolnictwo wyższepotrafi zestawiać ,syntetyzować , zystematyzuvatyinformacje p

odkierunkiemnauczyciela ,generalnie zamostiynostosować je wpraktyce ;kontrolowaćwłasne
 działania ;Aby poprawićbłędy , od - między którymi istniejąistotne , 

abywybraćargumentów dlapotwierdzenia opinii                            

64-

73 
re 

zadowa

lająco 

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 

(reprodukcyjny) 
zadowalając

o 

  

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 

niezado

walając
y z 

możliwo

ścią 

ponown
ego 

montażu 

kontroli 
semestra

lnej 

Wnioskodawca dysponuje materiałem na poziomie poszczególnych fragmentów, które 

stanowią niewielką część materiału edukacyjnego . 
Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostateczn

ie 

nie 

przypisa
no 

1-

34 
fa 

niezado

walając
y z 

obowiąz

kowym 

ponown
ym 

studiow

aniem 
dyscypli

ny 

Kandydat na wyższe wykształcenie dysponuje materiałem na poziomie elementarnego 

rozpoznawania i odtwarzania poszczególnych faktów, elementów, przedmiotów . 
Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostateczn

ie 

nie 

przypisa
no 

  
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. 
 


