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Cele dyscypliny 

Celem nauczania dyscypliny „Psychologia dzieci trudnych” jest: 

Zapoznanie studentów z teorią i praktyką badań nad problemem trudnego wychowania w naukach psychologicznych, wykształcenie umiejętności pracy z 

osobami trudnymi do pedagogicznych wpływów. 

Główne zadania studiowania dyscypliny „Psychologia dzieci trudnych” to: 
- określić sposoby wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy z dziećmi trudnymi; 

- rozumieć znaczenie badań psychologicznych nad problemem trudnego wychowania dzieci i młodzieży; 

- opanowanie treści i zadań badań psychologicznych dotyczących problemu trudnego wychowania dzieci i młodzieży;  

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


- popularyzacja wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce pracy psychologa z trudnymi dziećmi i młodzieżą.  

Kompetencje i efekty uczenia się, których powstanie ułatwia dyscyplina (związek z normatywną treścią kształcenia wyższego, sformułowaną 

w zakresie efektów uczenia się w Standardzie). 

Zgodnie z wymaganiami normy dyscyplina zapewnia nabycie kompetencji szkolnictwa wyższego: 

I. Kompetencje integralne - umiejętność rozwiązywania złożonych problemów specjalistycznych i problemów praktycznych w zakresie 

aktywności zawodowej oraz w procesie uczenia się, co wiąże się z zastosowaniem teorii i metod nauk psychologicznych i charakteryzuje się 

złożonością i niepewnością warunków i wymagań. 

ІІ. Kompetencje ogólne: 
ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 

ZK6. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji. 

ZK8. Umiejętności interpersonalne. 

III. Kompetencje specjalne (zawodowe, przedmiotowe) (SC): 
SC4. Umiejętność samodzielnego gromadzenia i krytycznego przetwarzania, analizowania i podsumowywania informacji psychologicznych z 

różnych źródeł. 

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

SC8. Umiejętność organizowania i udzielania pomocy psychologicznej (indywidualnej i grupowej).  

Efekty uczenia się programu: 

PR1. Analizuj i wyjaśniaj zjawiska psychiczne, identyfikuj problemy psychologiczne i sugeruj sposoby ich rozwiązywania. 

PR9. Zaproponować własne sposoby rozwiązywania problemów psychologicznych i problemów występujących w trakcie wykonywania 

zawodu, akceptować i argumentować własne decyzje dotyczące ich decyzji. 

PR11. Sporządzenie i wdrożenie planu procesu konsultacyjnego uwzględniającego specyfikę zapytania i indywidualne cechy klienta, 

zapewnienie skuteczności własnych działań. 

 

 

Wymagania wstępne do studiowania dyscypliny formacyjnej 

program efektów uczenia się i kompetencji 

 

Efektywność opanowania treści dyscypliny „Praca z grupami młodzieży zboczonej” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej 

materiał z takich dyscyplin jak: „Psychologia ogólna”, „Psychologia społeczna”, „Psychologia wieku”, „Psychologia pedagogiczna”, 

„Patopsychologia”, „ Psychodiagnostyka ”,„ Pedagogika ”,„ Filozofia ”,„ Służba psychologiczna w systemie edukacji ”.  

Motywacja studentów uczelni wyższych związana jest z perspektywami aplikacyjnymi, jakie uzyskuje się W procesie studiowania dyscypliny 

wykorzystuje się zarówno motywację wewnętrzną, jak i zewnętrzną studentów, a mianowicie: różne metody zachęcania, stymulowania, 

zaangażowania w działalność naukową, które wyznaczają kierunek, intensywność uczenia się i promują przejawy zdolności twórcze i kreatywność 

kandydatów na studia wyższe, rozumienie znaczenia uczenia się 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. 

 

Lista tematów 

 

Moduł merytoryczny 1. Teoretyczne aspekty trudnego wychowania dzieci i młodzieży 

Temat 1. Problem trudnego wychowania w naukach psychologiczno-pedagogicznych 

Pojęcie trudnego wychowania. Oznaki trudnego wychowania. Warunki trudnego wychowania. Znaczenie „ciężkich dzieci”.Przyczyny trudnych 

dzieci i młodzieży. Trudne dzieci jako jednostki, które czasowo lub trwale opierają się wpływom pedagogicznym. Klasyfikacja „trudnych dzieci”. 

Klasyfikacja dzieci trudnych do wychowania w zależności od stopnia odporności na wpływy edukacyjne (sytuacyjne, stabilne, na progu 

przestępczości, przestępcze, przestępcze itp.). 

Temat 2. Trudne wychowanie i dewiacyjne zachowanie 
Pojęcie zachowania dewiacyjnego. Odchylenie zachowania osoby trudnej od norm społecznych i moralnych. Zachowanie antyspołeczne i 

niemoralne. Przestępstwo (nielegalne) i przestępcze (przestępcze) zachowanie. Uzależniające zachowanie. Nadużywanie alkoholu, zażywanie 

narkotyków, zachowania samobójcze. Teoretyczne podejścia do analizy zachowań dewiacyjnych. Zachowania dewiacyjne jako konsekwencja 

kompensacji poczucia niższości (A. Adler. E. Erickson), niezadowolenie z potrzeby poczucia własnej wartości (A. Maslow). 

Przejawy dewiacyjnych zachowań dzieci trudnych w zakresie najważniejszych relacji społecznych (do głównych działań, wartości duchowych i 

materialnych, dziedzictwa kulturowego), w zakresie relacji międzyludzkich (z rówieśnikami, w rodzinie, z nauczycielami, innymi dorosłymi), w 

odniesieniu do siebie (na poziomie samooceny, samooceny i poziomu roszczeń). 

Formy przejawiania się dewiacyjnych zachowań dzieci trudnych (odchylenie zachowania w kierunku naruszania norm społeczno-etycznych, 

niski poziom aktywności społecznej, nieuczciwość, niezdyscyplinowanie itp.). 

Temat 3. Czynniki trudnego wychowania 
Społeczno-psychologiczne czynniki odporności na wpływy edukacyjne. Rola rodziny w kształtowaniu osobowości trudnego dziecka. Style 

wychowania rodzinnego, które przyczyniają się do odchyleń w rozwoju osobistym dziecka: dominująca i naturalna hipoprotekcja, hipoprotekcja, 

odpychanie emocjonalne, zwiększona odpowiedzialność moralna itp. (Wg A. Lichko, E. Eidemillera). Obecność grup rówieśników o negatywnej 

orientacji jako czynnik dewiacyjny zachowań trudnych dzieci. Rola mediów w powstawaniu dewiacyjnych zachowań trudnych dzieci. 

Pedagogiczne czynniki odporności na wpływy wychowawcze. Niekompetencja pedagogiczna rodziców, wychowawców, nauczycieli, brak 

jedności wymagań, konsekwencja oddziaływań wychowawczych jako przesłanka kształtowania osobowości trudnego dziecka. Wypalenie emocjonalne 



i zawodowa deformacja osobowości nauczycieli, ich wpływ na odchylenia w rozwoju osobistym dziecka. 

Temat 4. Akcenty charakteru jako przyczyna trudnego wychowania 
Koncepcja akcentowania charakteru. Główne typy akcentów postaci autorstwa K. Leonharda, A. Lychko, A. Pietrowskiego, P. Hanushkina i 

innych. Charakterystyka rodzajów akcentowania postaci. Związek między akcentami charakteru a dewiacyjnym zachowaniem. Diagnoza akcentów 

charakteru. Cechy interakcji z nastolatkami z różnymi akcentami charakteru. 

Temat 5. Indywidualne cechy psychologiczne dzieci trudnych 
Indywidualne cechy psychologiczne dzieci trudnych. Cechy rodzaju temperamentu trudnych dzieci. Cechy charakteru trudnych dzieci. Sfera 

poznawcza trudnych dzieci. Niedostateczna samoocena i poziom żądań, podwyższony poziom lęku, agresja, nieśmiałość, moralnie zdeformowane i 

nielegalne orientacje wartości jako przyczyny odchyleń w zachowaniu. Talent dziecka i odporność na wpływy wychowawcze. Opóźniony rozwój z 

powodu choroby, wad fizycznych i ich wpływu na zaburzenia zachowania. Kształtowanie osobowości trudnych dzieci.  

Temat 6. Wiekowe aspekty trudnego wychowania 

Specyfika odporności na wpływy wychowawcze w wieku przedszkolnym: niekorzystny styl i warunki wychowania w rodzinie, brak 

komunikacji z rodzicami i rówieśnikami itp. 

Nieprzystosowanie szkolne, brak umiejętności interakcji ze społeczeństwem jako przesłanka dewiacyjnego zachowania ucznia gimnazjum. 

Cechy wieku rozwoju osobowości dorastającego, ich wpływ na odchylenia w zachowaniu. Poczucie „dorosłości” jako sprzeczność pomiędzy 

nastawieniem na niezależność a brakiem odpowiedniego doświadczenia życiowego, zwiększeniem koncentracji na rówieśnikach i rosnącą zależnością 

zachowania od norm grupowych jako przesłanki dewiacyjnych zachowań nastolatków. Odchylenia osobiste w okresie dojrzewania (syndrom 

wyobcowania, uświadomienie sobie, depersonalizacja, depresja, dysmorfofobia), ich wpływ na odchylenia w zachowaniu młodzieży.  

Temat 7. Płciowe aspekty trudnego wychowania 

Cechy płciowe dzieci trudnych do wychowania. Niewystarczająca socjalizacja płci i trudne wychowanie. Niedostateczna edukacja seksualna w 

rodzinie, nieadekwatne stereotypy dotyczące płci, brak edukacji płci jako czynniki dewiacyjnych zachowań trudnych dzieci. Cechy płciowe 

wychowywania trudnych dzieci i młodzieży. 

 

Moduł merytoryczny 2. Działania psychologa w rozwiązywaniu psychologicznych problemów trudnego wychowania 

Temat 8. Diagnoza społeczno-psychologiczna dzieci trudnych  

Zasady diagnozy psychologicznej dzieci trudnych: systematyczne podejście, indywidualne podejście, zasada pedagogicznego optymizmu, 

przewidywalność itp. 

Etapy diagnozy: etap wstępny (identyfikacja zewnętrznych cech zachowania dzieci trudnych, wstępne sformułowanie hipotezy o możliwych 

przyczynach odchyleń w rozwoju osobowości), etap wyjaśniania (analiza społeczno-psychologicznych, pedagogicznych i indywidualnych 

psychologicznych czynników dewiacyjnych zachowań dzieci trudnych, wyjaśnienie hipotezy), etap końcowy (badanie indywidualnych cech 

psychologicznych jednostki, jej zdrowia fizycznego i psychicznego w celu wyjaśnienia przyczyn odchyleń w zachowaniu i przewidywania trendów w 

rozwoju osobistym). 

Metody diagnozy psychologicznej dzieci trudnych. Cechy obserwacji, testowania, przesłuchiwania trudnych dzieci. Metody ocen eksperckich, 

uogólnienie cech niezależnych, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne w badaniu czynników odporności na wpływy wychowawcze. 



Temat 9. Psychologiczne uwarunkowania profilaktyki trudnego wychowania dzieci i młodzieży 

Systematyczne podejście do profilaktyki trudnego wychowania dzieci. Społeczno-psychologiczne mechanizmy wpływu na osobowość 

(perswazja, sugestia, infekcja psychiczna, naśladownictwo itp.) Oraz ich uwzględnienie w profilaktyce i pokonywaniu odchyleń w zachowaniu 

dziecka. 

Zapobieganie odchyleniom w zachowaniu dziecka jako zespół działań społeczno-psychologiczno-pedagogicznych, których celem jest 

identyfikacja i korygowanie warunków sprzyjających przejawom trudnego wychowania. Promowanie zdrowego stylu życia, tworzenie sprzyjającego 

klimatu społeczno-psychologicznego w mikrospołecznym środowisku dziecka, stwarzanie możliwości samorealizacji jednostki jako warunku 

wstępnego zapobiegania zaburzeniom zachowania. 

Temat 10. Praca psychologa z nauczycielami i rodzicami nad profilaktyką trudnego wychowania 

Interakcja psychologa z nauczycielami i rodzicami dotyczącazapobieganie trudnemu wychowaniu. Pomoc psychologiczna rodzinie dziecka 

trudnego w wychowaniu, organizacja wzmocnionej kontroli nad warunkami wychowania i edukacji. Formy pracy profilaktycznej z nauczycielami i 

rodzicami dzieci trudnych: wykłady, gry fabularne, szkolenia, warsztaty, minitesty. Treningi efektywności rodzicielskiej. Indywidualne konsultacje 

psychologiczne nauczycieli dotyczące pracy z trudnymi dziećmi i młodzieżą. 

Temat 11. Praca korekcyjna z trudnymi dziećmi 
Cel pracy korekcyjnej. Psychologiczne uwarunkowania skutecznej pracy poprawczej. Metody pokonywania oporu wobec wpływów 

wychowawczych. Metody korekcji negatywnych cech charakteru: metoda „eksplozji” i „metoda rekonstrukcji” charakteru (wg AS Makarenko). 

Metody rozwijania sfery motywacyjnej i samoświadomości jednostki: dyskusje grupowe, gry fabularne, trening społeczno-psychologiczny itp. 

Rehabilitacja społeczno-psychologiczna, pedagogiczna dzieci trudnych: udzielanie wsparcia społeczno-psychologicznego i pedagogicznego, 

włączenie do grupy młodzieży o orientacji pozytywnej itp. Infolinia, anonimowe poradnictwo i korekta dewiacyjnego zachowania trudnych dzieci. 

Temat 12. Dokumentacja biznesowa praktycznego psychologa w pracy z trudnymi dziećmi  
Systematyczna praca z trudnymi dziećmi. Lista trudnych dzieci i uczniów „zagrożonych”. Indywidualna karta ucznia trudnego w kształceniu, 

indywidualna karta pomocy społecznej i pedagogicznej. Indywidualny plan pracy z trudnym uczniem. Rozliczenie pracy wykonanej z trudnym 

uczniem. Materiały psychodiagnostyczne, korekcyjne i edukacyjne. 

 

Moduł treści 3. Pomoc psychologiczna dla trudnych dzieci z określonych grup typologicznych 

Temat 13. Praca psychokorekcyjna z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną 

Pojęcie nieprzystosowania i niepowodzeń szkolnych. Metody identyfikacji czynników niepowodzeń szkolnych. Analiza zewnętrznych 

przejawów lagów i głównych kierunków intensyfikacji uczenia się uczniów osiągających słabe wyniki. Praca psychologów z uczniami osiągającymi 

słabe wyniki. Programy korekcyjno-rozwojowe przystosowania dzieci do szkoły. 

Temat 14. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w niekorzystnej sytuacji społecznej 

Pojęcie zaniedbania społeczno-pedagogicznego. Specyfika osobowości dziecka zaniedbanego społecznie i pedagogicznie. Kompleksowa 

szybka diagnoza zaniedbań społeczno-pedagogicznych uczniów. Zapobieganie i korygowanie zaniedbań społeczno-pedagogicznych uczniów. 

Temat 15. Pomoc psychologiczna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym 
Charakterystyka psychologiczna dzieci z upośledzeniem umysłowym. Cechy sfery osobistej i aktywności umysłowej dzieci z BPD. Wsparcie 



psychologiczne dzieci z upośledzeniem umysłowym jako strategia praktycznego psychologa. Algorytm konstruowania pracy towarzyszącej. Schemat 

charakterystyki psychologicznej dziecka, który jest kierowany do psychologiczno-pedagogicznego studium poradnictwa psychologicznego, 

medycznego i pedagogicznego. Przybliżone narzędzia diagnostyczne zalecane do badania dzieci w wieku przedszkolnym, które są kierowane na 

studium psychologiczno-pedagogiczne poradnictwa psychologiczno-lekarskiego i pedagogicznego. 

Temat 16. Technologia pracy psychologa z dziećmi o zachowaniach dewiacyjnych 

Charakterystyka dzieci z jasnymi cechami wieku w krytycznych okresach rozwoju. Agresja dzieci. Zachowania uzależniające i przestępcze jako 

skrajne formy nieprzystosowania społecznego. Zasady i kierunki pracy z uczniami trudnymi w zależności od wieku i cech indywidualnych. 

Temat 17. Praca psychologiczno-pedagogiczna z młodzieżą z grupy profilaktycznej „konflikt” 
Koncepcje i rodzaje konfliktów. Funkcje konfliktów. Osobiste cechy nastolatków wykazujących sprzeczne zachowania. Zadania pracy 

psychologiczno-pedagogicznej z młodzieżą będącą w konflikcie. Metody kształtowania umiejętności interakcji i skutecznej komunikacji. Rozwój 

umiejętności komunikacyjnych. 

Temat 18. Praca psychologiczno-pedagogiczna z młodzieżą z grupy profilaktycznej „wrażliwej” 
Cechy osobowe bezbronnych dzieci i młodzieży. Zadania pracy psychologiczno-pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą szczególnie wrażliwą. 

Metody kształtowania i rozwijania motywacji pozytywnej. Szkolenie „Motywacja do działania”.  
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 Zasoby informacji 

 

1. Biblioteka elektroniczna Biblioteki Narodowej Ukrainy im. VI Wernadskiego (www.nbuv.gov.ua)  

2. http://tu5.do.am/load/psikhologija  

3. http://www.br.com.ua/kurs/Psychology 

4. http://yurpsy.com/ 

5. Psychojournal - http://psychojournal.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 

http://www.br.com.ua/kurs/Psychology
http://yurpsy.com/


 

Kod 

kompeten

cja 

(według 

OPP) 

Nazwa 

kompetencja 
Kod 

oprogramowa

nie 

wynik 

nauczanie 

Nazwa 

oprogramowanie 

wynik 

nauczanie 

Metody 

nauczanie 
Metody 

ocena 

wynik 

te 

nauczanie 

 

 

 

 

 

ZK1 

 

 

 

 

 

 

Możliwość 

aplikowania 

wiedzę w 

praktycznych 

sytuacjach 

 

 

 

 

PR9 

Zaproponować własne 

sposoby rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności zawodowej, 

akceptować i 

argumentować własne 

decyzje dotyczące ich 

decyzji 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 

PR11 Sporządzić i wdrożyć 

plan procesu doradczego 

uwzględniający 

specyfikę zlecenia oraz 

indywidualne cechy 

klienta, aby zapewnić 

skuteczność własnych 

działań 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 

 

 

 

ZK6  

 

 

 

Umiejętność 

podejmowani

a 

świadomych 

decyzji 

 

 

 

PR9 

Zaproponować własne 

sposoby rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności zawodowej, 

akceptować i 

argumentować własne 

decyzje dotyczące ich 

decyzji 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 



 

 

ZK8 

Umiejętności 

interpersonal

ne. 

 

 

 

PR9 

Zaproponować własne 

sposoby rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności zawodowej, 

akceptować i 

argumentować własne 

decyzje dotyczące ich 

decyzji 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 



 

 

 

 

 

SC4 

Umiejętność 

samodzielneg

o 

gromadzenia 

i krytycznego 

przetwarzania

, 

analizowania 

i 

podsumowyw

ania 

psychologicz

nego 

oraz 

informacje z 

różnych 

źródeł 

 

PR1 

 Analizuj i wyjaśniaj 

zjawiska psychiczne, 

identyfikuj problemy 

psychologiczne i sugeruj 

sposoby ich 

rozwiązywania 

MH1, 

MH2,  

MH4, 

MH7 

MO2, 

MO4,  

MO7, 

MO9 

 

 

 

PR9 

Zaproponować własne 

sposoby rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności zawodowej, 

akceptować i 

argumentować własne 

decyzje dotyczące ich 

decyzji 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK7 

 

 

 

 

Umiejętność 

analizy i 

systematyzacj

i wyników, 

sformułowan

ych 

uzasadniłeś 

wnioski i 

zalecenia  

 

 

PR1 
 Analizuj i wyjaśniaj 

zjawiska psychiczne, 

identyfikuj problemy 

psychologiczne i sugeruj 

sposoby ich 

rozwiązywania 

MH1, 

MH2,  

MH4, 

MH7 

MO2, 

MO4,  

MO7, 

MO9 

 

 

 

PR9 

Zaproponować własne 

sposoby rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności zawodowej, 

akceptować i 

argumentować własne 

decyzje dotyczące ich 

decyzji 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 



PR11 Sporządzić i wdrożyć 

plan procesu doradczego 

uwzględniający 

specyfikę zlecenia oraz 

indywidualne cechy 

klienta, aby zapewnić 

skuteczność własnych 

działań 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 

 

 

 

 

 

SC8 

 

 

Umiejętność 

organizowani

a i udzielania 

pomocy 

psychologicz

nej 

(indywidualn

ej i grupowej) 

 

 

 

 

PR9 

Zaproponować własne 

sposoby rozstrzygania 

problemów 

psychologicznych i 

problemów w toku 

aktywności zawodowej, 

akceptować i 

argumentować własne 

decyzje dotyczące ich 

decyzji 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

MO9 

PR11 Sporządzić i wdrożyć 

plan procesu doradczego 

uwzględniający 

specyfikę zlecenia oraz 

indywidualne cechy 

klienta, aby zapewnić 

skuteczność własnych 

działań 

MH2, 

MH5, 

MH6 

MO6, 

MO7, 

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 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 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; 

MO10 - kredyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozkład punktów uzyskanych przez studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 

„Psychologia trudnych dzieci” 

 

Bieżąca kontrola i samodzielna praca Suma 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 Moduł treści 3 
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T
1

 

T
2

 

T
3

 

T
4

 

T
5

 

T
6

 

T
7

 

T
8

 

T
9

 

T
1
0

 

T
11

 

T
1
2

 

T
1
3

 

T
1
4

 

T
1
5

 

T
1
6

 

T
1
7

 

T
1
8

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

40 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sterowanie modułowe 1 

10 

Sterowanie 

modułowe 2 

10 

Sterowanie modułowe 3 

10 

Razem  

80 

Razem  

60 

Razem  

70 

Współczynnik konwersji: 260: 100 = 2,6 

 

System oceny i wymagania 
Rodzaje sterowania: prądowe, modułowe, końcowe.  

Metody kontroli: obserwacja zajęć dydaktycznych studentów, egzamin ustny, kontrola pisemna, kontrola sprawdzianowa.  

Forma kontroli: zaliczenie.  

Praca na zajęciach laboratoryjnych, zadania przed zajęciami - 5 punktów (suma punktów - 5 * 18 = 90). 

Wykonanie zadań samodzielnej pracy - 5 punktów za każdy temat (Łączna liczba punktów - 5 * 18 = 90). 

Modułowa kontrola zawartości 10 punktów (Łączna liczba punktów - 3 * 10 = 30). 

INDZ - 10 punktów 

Końcowe testy - 40 punktów.  

Dodatkowe punkty (nie więcej niż 5 punktów): wnioskodawca może otrzymać za ujawnioną twórczość i szczególną aktywność w różnego 

rodzaju działalności. 



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.  

. 


