
Równe Państwowy Uniwersytet Humanistyczny 

Instytut Psychologii i Pedagogiki 

Wydział Psychologii i Nauk Przyrodniczych 

Katedra Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki 

Tematy Warsztaty z psychologii ogólnej 

Całkowita liczba punktów i liczba godzin 

studiowania dyscypliny 

12 poŜyczek s / 360 godzin 

Rodzaj kontroli końcowej Z alikiem , egzamin 

Nauczyciel Druzhinina IA 

Profil nauczycieli , strona dyscypliny w CMS http: // k z pp-rshu.org.ua 

E-mail nauczyciela : inna_d2007@ukr.net  

Linki do treści edukacyjnych z tej dyscypliny 

w CMS Moodle (jeśli są dostępne) lub w 

innych zasobach 

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

students 

Język instrukcji ukraiński 

Konsultacje Konsultacje okulistyczne: zgodnie z 

harmonogramem konsultacji. 

Konsultacje online: zgodnie z 

harmonogramem konsultacji ). 

  

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://kzpp-rshu.org.ua
mailto:inna_d2007@ukr.net
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students


Cele dyscypliny 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z nieeksperymentalnymi metodami badań psychologicznych, takimi jak obserwacja, kwestionowanie, 

testowanie, kwestionariusze, metody projekcyjne, semantyczna technika różnicowa, analiza treści, metoda „kraty repertuarowej”. 
Do głównych zadań studiowania dyscypliny należy: zapoznanie się z teoretycznymi zasadami posługiwania się metodą, obszarami jej zastosowań oraz 

prowadzenie przez studentów zajęć laboratoryjnych i samodzielnych badań z wykorzystaniem podstawowych metod współczesnej psychologii . 
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. 

Uczniowie muszą: 
wiedzieć: 

- podstawowe metody badań psychologicznych i ich odmiany, metodologiczne zasady ich tworzenia i stosowania;          
- etyczne zasady badań psychologicznych          
- proceduralne aspekty badań psychologicznych;          
- cechy zastosowania technik psychodiagnostycznych zgodnie z cechami wieku badanych;          
- główne typy reprezentatywności danych testowych;          
- Cechy tworzenia narzędzi badawczych          

być w stanie: 
- przeprowadzić odpowiedni dobór metod psychodiagnostycznych standaryzowanych i niestandaryzowanych zgodnie z badanymi cechami;           
- przetwarzać, interpretować i prezentować wyniki badań psychologicznych;          
- planować i przeprowadzać bezpłatne i wystandaryzowane obserwacje, ankiety (kwestionariusze i wywiady), analizę produktów działań;          
- pracować ze standardowymi kwestionariuszami, technikami projektowania i testami;          
- prowadzenie zintegrowanego badania osoby lub grupy w oparciu o kombinację różnych metod;          



- tworzyć programy pracy psychoprofilaktycznej z wykorzystaniem nieeksperymentalnych metod badawczych          
  

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

Skuteczność przyswajania treści przedmiotu „Praktyki i na ogólnej psychologii” znacznie wzrosnąć, jeśli wnioskodawca wykształcenie wyższe 

uprzednio opanowane materialnych takich tematów, jak „General Psychology”, „ Wprowadzenie do ” 
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.; uczestniczyć w pracach naukowych i technicznych, uczestniczyć w konferencjach naukowych i praktycznych, seminariach, konkursach, 

konkursach i nie tylko . 
  

Lista tematów 
Moduł treści 1. 

Charakterystyka głównych metod badań psychologicznych (obserwacja, eksperyment, testy psychologiczne, sondaż, analiza produktów działania) oraz 

obszary ich zastosowania. Etyka w badaniach. Opracowanie programu badawczego, jego elementów. Metodologia Badań. Pojęcie populacji ogólnej i 

próby. Etapy badań. Analiza ilościowa i jakościowa wyników badań. Raportowanie wyników. 
  

Moduł treści 2 
Obszary zastosowania metody obserwacji. Cechy jego wykorzystania w badaniach społeczno-psychologicznych i pracach profilaktycznych. Rodzaje 

obserwacji. Operacjonalizacja pojęć i rejestracja danych w ramach standaryzowanej obserwacji. Opracowanie schematu obserwacji niewerbalnych 

przejawów przynależności oraz tabeli rejestracji danych obserwacyjnych. Określenie warunków i harmonogramu zadania monitorowania par pod kątem 

obecności i braku przejawów przynależności. 
  

Moduł treści 3 
Testuje kwestionariusze i cechy ich wykorzystania w badaniach społeczno-psychologicznych i profilaktyce. 
Metody projekcyjne i cechy ich wykorzystania w badaniach socjopsychologicznych i profilaktyce. 



Podstawy teoretyczne i cel semantycznej techniki różniczkowej Ch. Osgood. Możliwe typy obiektów. Metody konstruowania semantycznych skal 

różniczkowych. Profile semantyczne. Testowanie metodą „semantycznej różnicy”. Model trójczynnikowy cukrzycy.Interpretacja wyników na skalach 

„Ocena”, „Siła”, „Aktywność”. Obszary zastosowania techniki. Wagi Z. Bayesa, R. Bentlera i A. Lavoiego. Możliwości wykorzystania skal niewerbalnych. 
  

Moduł treści 4 
Wykorzystanie ankiety jako samodzielnej i pomocniczej metody badań psychologicznych i socjopsychologicznych. Zalety i wady każdego rodzaju 

ankiety. Praca uczniów w 3-4 osobowych podgrupach: opracowanie planu wywiadów błyskawicznych na wybrane zagadnienia. Przeprowadzenie badania 

pilotażowego (wywiady z członkami innych podgrup) oraz korekta kolejności i formułowania pytań. Przygotuj bardziej szczegółowy plan wywiadu wideo 
Analiza produktów aktywności jako główna i pomocnicza metoda badań psychologicznych. Obszary zastosowania metody. Cechy badań w 

psychodiagnostyce indywidualnej i grupowej. Analiza treści jako rodzaj analizy produktów działalności. Cel analizy treści na obecnym etapie. Etapy badań 

merytoryczno-analitycznych. Ilościowe i jakościowe jednostki analizy treści. Sposoby interpretacji wyników; zastosowanie analizy czynnikowej w 

interpretacji. Opracowanie instrukcji kodowania. Wprowadzenie do metod kodowania. 
  

Moduł treści 5 
Charakterystyka zjawiska relacji międzyludzkich, ich główne typy i mechanizmy funkcjonowania. Procesy dynamiki grupy i zadania do nauki. Klimat 

psychologiczny w grupie. Podstawowe podejścia do diagnozy relacji międzyludzkich i międzygrupowych. Badanie wyobrażeń podmiotu na swój temat i 

idealnego „ja”; badanie relacji w grupie podczas testów. Przetwarzanie wyników i budowanie osobistego profilu. Charakterystyka głównych czynników i 

typów postaw wobec innych. 
Zapoznanie się ze specyfiką zastosowań i strukturą metod socjometrii. Przeprowadzenie badania socjometrycznego z grupą uczniów lub studentów 

(liczba respondentów - nie mniej niż 15 osób). Budowa macierzy socjometrycznej, socjogramu i socjogramu indywidualnego lidera. Obliczanie 

podstawowych wskaźników. Ogólne wnioski. 
Wprowadzenie do głównych aspektów metody referentometrii. Charakterystyka pojęcia „odniesienia”. Budowa tabeli z listą cech uczestników i oceną 

ich dotkliwości (od 1 do 5). Przetwarzanie wyników, określanie statusu referentometrycznego. Przeprowadzenie ankiety w celu określenia zorientowanej na 

wartości jedności grupy. Przetwarzanie i interpretacja wyników. Znajomość z wiodącymi cechami osoby. 
  

Zalecana literatura i źródła informacji 
Główny: 

1. Anastasi A. Testy psychologiczne / A. Anastasi, S. Urbina. Petersburg, 2001. 
2. Gorbatov DS Warsztaty z badań psychologicznych: Podręcznik. instrukcja obsługi / DS Gorbatov. Samara, 2000. 
3. Murgulets LV Metody socjopsychologicznej diagnozy osobowości. Moskwa, 2006. 
4. Praktyczni agnostycy psychodialni / wyd. Raygorodsky D. Ya. Samara, 1998. 
5. Skrebets VA Psychodiagnostyka społeczna: podręcznik. zasiłek / VA Skrebets. Kijów ,, 1999. 

  
dodatkowy: 



1. Metody zbierania informacji w badaniach socjologicznych. Metody zbierania informacji w badaniach socjologicznych. Badanie socjologiczne. Problemy 

organizacyjne i metodologiczne. Głosowanie. Obserwacja. Eksperyment. Moskwa, 1999. 
2 . Francella F. Nowa metoda badania osobowości / F. Francella, D. Bannister. Moskwa, 1987 
3 . Encyklopedia testów psychologicznych: osobowość. Motywacja. Potrzebujesz / redaktor A. Karelin . Moskwa, 1997. 
4 . Encyklopedia testów psychologicznych: aspekty motywacyjne, intelektualne, interpersonalne / Redaktor A. Karelin . Moskwa, 1997. 
5 . Encyklopedia testów psychologicznych: Komunikacja. Przywództwo. Relacje interpersonalne / Redaktor publikacji A. Karelin . Moskwa, 1997. 

  
Zasoby informacji 

1. http://lib.iitta.gov.ua 

2. http://pidruchnik.ws/ 

3. http://psyfactor.org 

4. http://PsyLab.info 

5. http://psylib.kiev.ua 

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

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

  
  

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 i nazwa kompetencji (wg PUP) Kod i 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 kontekście zadań zawodowych 

MH1 

MH2 

MH6 

MH7 

MO2 

MO10 
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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 kontekście zadań 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 

Umiejętność samodoskonaleniaosobistego 

i zawodowego , uczenia się 

i samorozwoju 

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 ogólnej ” 
Bieżące testy i niezależna praca IN

DZ 

Egza

min Moduł treści 1 Moduł treści 2 Moduł treści 3 Moduł treści 4 Moduł treści 5 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

5 

T

6 

T

7 

T

8 

T

9 

T

1

0 

T

1

1 

T

1

2 

T

1

3 

T

1

4 

T

1

5 

T

1

6 

T

1

7 

T

1

8 

T

1

9 

T

2

0 

T

2

1 

T

2

2 

T

2

3 

T

2

4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 40 

Sterowanie 

modułowe1 10 
Sterowanie modułowe 2 

10 
Modułowe 
kontrola 3 

10 

Modułowe 
kontrola 4 

10 

Modułowe 
kontrola 5 

10 

Współczynnik konwersji: 0,5 
  

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 I 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 

przekonująco 

odpowiedzi o 

niezależnie 

odkrywaniu ich 

zdolności 

Wysoka 

(kreatywna) 
doskonale 

uznany 

82-89 W bardzo dobrze 

student studiów 

wyższych biegle 

posługuje się 

materiałem 

teoretycznym, stosuje 

go w praktyce, 

swobodnie rozwiązuje 

ćwiczenia i problemy 

Wystarczające 

(zmienna 

konstruktywna) 

w porządku 



w standardowych 

sytuacjach, 

samodzielnie 

poprawia błędy, 

których ilość jest 

niewielka 

74-81 Z 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 re zadowalająco 

kandydat z wyższym 

wykształceniem 

odtwarza znaczną 

część materiału 

teoretycznego, 

wykazuje znajomość i 

zrozumienie 

podstawowych 

przepisów, z pomocą 

nauczyciela potrafi 

Średni 

(reprodukcyjny) 
zadowalająco 



przeanalizować 

materiał dydaktyczny, 

poprawić błędy, 

wśród których jest 

znaczna liczba 

istotnych 

60-63 JEST 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 

montażu 

kontroli 

semestralnej 

wnioskodawca 

posiada materiał na 

poziomie 

pojedynczych 

fragmentów, które 

stanowią niewielką 

część materiału 

edukacyjnego 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie 

nie 

przypisano 

1-34 fa 

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 musząponownie wykonywać zadania , które 

są przewidziane w Syllabus . 
  
 


