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Cele dyscypliny 

Prowadzenie ogólnych szkoleń teoretycznych z zakresu psychologii zarządzania, które posłużą jako punkt wyjścia do dalszych praktycznych działań na polu 
biznesowym. Posiadanie wiedzy o psychologicznych cechach prowadzenia biznesu oraz znajomość praw rozwoju zawodowego i osobistego przyszłych przedsiębiorców. 
Kompetencje ogólne: 
-ЗК01. Umiejętność uczenia się i opanowywania współczesnej wiedzy. 
-ЗК04. Umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

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


- LC09 Umiejętność doceniania i szanowania różnorodności i wielokulturowości.  
Specjalne kompetencje zawodowe: 
- ФК11. Zdolność do realizowania granic swoich kompetencji i przestrzegania norm etyki zawodowej.       
- -ФК13. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej w procesie aktywności zawodowej.        
Efekty uczenia się programu: 
- PR01. Umiejętność identyfikowania, analizowania i wyjaśniania zjawisk psychicznych, identyfikowania problemów psychologicznych i sugerowania sposobów ich 

rozwiązywania.       
- ПР02. Umiejętność wykazania się zrozumieniem wzorców i cech rozwoju i funkcjonowania zjawisk psychicznych w kontekście wiedzy zawodowej.       
- ПР04. Umiejętność wyszukiwania informacji z różnych źródeł w celu rozwiązywania problemów zawodowych, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych i 
przełączania.       
- PR11. Sporządzenie i wdrożenie planu procesu konsultacyjnego uwzględniającego specyfikę zapytania i indywidualne cechy klienta, ustalenie skuteczności własnych 

działań.       
  
  

Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji 
Efektywność przyswajania treści przedmiotowych „Psychologia zarządzania” znacznie wzrasta, jeżeli kandydat z wyższym wykształceniem wyższym opanował wcześniej 

merytoryczne dyscypliny takie jak „Psychologia społeczna”, „Psychologia osobowości”, „Psychologia pracy”, „Ratowanie kraju ” . 
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 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.; udział w pracach naukowych i naukowo-metodycznych 

działów, udział w konferencjach naukowych i naukowo-praktycznych, seminariach, konkursach, olimpiadach itp. . 
  

Lista tematów 
Moduł treści nr 1 

Społeczno-psychologiczne cechy zarządzania 
1. 1. Treść i struktura psychologii zarządzania jako dziedziny wiedzy 
Cechy działalności kierowniczej. Geneza rozwoju zarządzania. Istota psychologii zarządzania. Historia rozwoju szkół menedżerskich. Czynnik ludzki w 
zarządzaniu. System czynników wpływających na zachowanie i skuteczne zarządzanie 
1.2. Zespół jako społeczny obiekt zarządzania 
Różnica między pojęciami „grupa” i „zespół”. Zespół jako najwyższa forma organizacji. Istotne cechy zespołu. Rodzaje zachowań ludzkich w zespole. Relacje między 

osobami w grupie. Wspólna aktywność. Model grupowy. Komunikacja w grupie . Stratomstrychna koncepcja aktywności intra (Peter A. V.). Rozwój grupy w 
zespole. Kryteria poziomu rozwoju grupy. Zgodność w grupie. Rodzaje zgodności w zespole   
1.3. Psychologia decyzji zarządczych 



Pojęcie i klasyfikacja decyzji zarządczych (A. Prigogine). Decyzje zarządcze (organizacyjne): cel, konsekwencja, podział pracy, profesjonalizm. Klasyfikacja, wskaźniki 

decyzji zarządczych. Procedura podejmowania decyzji. Psychologiczny mechanizm podejmowania decyzji.Rozwiązania reprodukcyjne  
1.4. Psychologia komunikacji menedżerskiej 
Istota, rodzaje i funkcje komunikacji biznesowej. Środki komunikacji biznesowej. Publiczna przemowa. Technika prowadzenia indywidualnych rozmów 

biznesowych . Formy zbiorowej dyskusji nad problemami. Proces prowadzenia negocjacji biznesowych . Sposoby komunikacji biznesowej w zarządzaniu. Komunikacja 
niewerbalna w praktyce relacji biznesowych 
1.5. Działania menedżera w zakresie zapobiegania i rozwiązywania konfliktów 
Klasyfikacja konfliktów, przyczyny ich wystąpienia. Przyczyny konfliktu (M. Mescon, M. Albert, F. Hedoury). Sposoby zapobiegania konfliktom w procesie 

zarządzania. Zapobieganie (zapobieganie) konfliktom w działaniach menedżera. Metody rozwiązywania konfliktów. Główne style rozwiązywania konfliktów (metoda 
Thomasa - Kilmana).    
  

Moduł treści nr 2 
Psychologiczne podstawy funkcjonowania biznesu 

2.1. Charakter i cechy psychologiczne działalności przedsiębiorczej 
Istota przedsiębiorczości, jej cechy psychologiczne, funkcje i warunki realizacji. Biznes i ryzyko: decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej, sposoby rozpoczęcia 
działalności. Czynniki wpływające na sukces i porażkę firmy. Klasyczne i nowoczesne koncepcje przedsiębiorczości. Koncepcje etyki biznesu 
2.2. Psychologia osobowości przedsiębiorcy a budowa przedsiębiorczości 
Zachowanie w działalności zawodowej. Pojęcie „pozycji osobowości” (A. Adler, F. Yakubchak, I. Kon, V. Myasishchev, L. Bozhovych, itp.). Cechy przedsiębiorcze 

(profesiogram, psychogram), rola i funkcje pełnione przez przedsiębiorcę w firmie. Motywy pozycji przedsiębiorczej.Ograniczenia efektywności osobistej, niezdolność do 
zarządzania sobą. Pojęcie przedsiębiorczości intelektualnej. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Ocena atrakcyjności i wybór docelowych segmentów rynku 

w celu określenia profilu działalności. Marketingowe i prawne aspekty wybranych działań związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Cechy procesu 

księgowania i rejestracji działalności gospodarczej      
2.3. Proces motywacji w zarządzaniu innowacjami 
Istota i zadania delegacji w zarządzaniu innowacjami. Styl przywództwa innowacyjnego. Innowacje przedsiębiorstw, sfery innowacji. Strategia przedsiębiorstwa w 

zarządzaniu innowacjami. Źródła finansowania innowacyjnych inwestycji . Cechy rozwoju i funkcjonowania MŚP jako strategiczny kierunek innowacyjnego rozwoju 

gospodarczego. Organizacja i wsparcie instytucjonalne małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz programów wspólnotowych. Otoczenie instytucjonalne 
przedsiębiorcy (instytucje doradcze, administracja państwowa, działy badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe wspierające przedsiębiorczość) 
  

Zalecana literatura i źródła informacji 
Podstawowy: 
1. Loznica Vladimir S. Psychologia zarządzania: szkolenie. podręcznik. / VS Loznitsa. - K .: LLC "UVPK" ExOb ", 2000. - 512 str.     

2. Malska M. P., Mandyuk N. L., Zanko J. C. Corporate Governance: Theory and Practice: Textbook. - K.: Centrum literatury edukacyjnej, 
2012. - 360 str.       

3. Skibitskyy A. M. Matveev V. V., Skibitska L. J. M. Organizacja biznesowa. Zarządzanie przedsiębiorstwem: podręcznik. podręcznik. - К.: 

Кондор, 2011. - 912 с.        

4. Khodakivsky EI Psychologia zarządzania: podręcznik. III edycja. przeróbka. i wew. / EI Khodakovsky. - Kijów: Centrum Literatury 
Edukacyjnej, 2011. - 664 str.    



5. Chukhrai NI Zarządzanie innowacjami : podręcznik, podręcznik. / NI Chukhrai, LS Lisovskaya. - Lwów: Wydawnictwo Politechniki 

Lwowskiej, 2015.-280 str.    
6. Shapovalov Vladimir I. Teoretyczna i metodologiczna psychologia zarządzania Podstawy: uchebnoe posobye / V. I. Shapovalov. - 

Saratów: Wydawnictwo. „Edukacja uniwersytecka”, 2017 r. - 200 pkt.     

Dodatkowe : 
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232 str.        
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К.: «ЦП « КОМПРИНТ »», 2015. - 466 с.                

5. Skibitska LI Organizacja pracy managera . podręcznik podręcznik. / L. I. Skibitska - K.: Centrum literatury edukacyjnej, 2010. -360 str.   
6. Shchekin G. Organizacja i psychologia zarządzania personelem. - К.: МАУП, 2002. 

7. Yakhno TP Konfliktologia i teoria negocjacji : podręcznik. sposób. / T. P. Jahno, I. O. Kurevina. - Kijów: Centrum Literatury Edukacyjnej, 2012. - 168 str.     

Linki do stron: 
1.       www.nbuv.gov.ua. 

2.       katalog.nplu.org. 

3.       http: / /psychology.net.ru/. 

4.       http: // ww w .libr.rv.ua. 
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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 nauczania i oceniania 

Kod kompetencji (wg OPP) Nazwa kompetencji 
Kod wyniku programu 

szkolenia 
Nazwa wyniku uczenia się programu 



ZK2 
Umiejętność zastosowania wiedzy w 

praktycznych sytuacjach aktywności 

zawodowej 
PRN11 

Sporządzenie i wdrożenie planu procesu konsultacji uwzględniającego 

specyfikę zapytania oraz indywidualne cechy klienta, w celu ustalenia 

skuteczności własnych działań 

ЗК04 
Umiejętności w zakresie korzystania z 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych 
PRN01 

Umiejętność identyfikowania, analizowania i wyjaśniania zjawisk 

psychicznych, identyfikowania problemów psychologicznych i 

sugerowania sposobów ich rozwiązywania 

ЗК09 
Umiejętność doceniania i szanowania 

różnorodności i wielokulturowości 
PRN02 

Umiejętność wykazania się zrozumieniem wzorców i cech rozwoju i 

funkcjonowania zjawisk psychicznych w kontekście wiedzy zawodowej 

FC11 
Umiejętność rozumienia granic swoich 

kompetencji i przestrzegania norm etyki 

zawodowej 
PPH01 

Umiejętność identyfikowania, analizowania i wyjaśniania zjawisk 

psychicznych, identyfikowania problemów psychologicznych i 

sugerowania sposobów ich rozwiązywania 

FC13 
Umiejętność komunikacji interpersonalnej i 

pracy zespołowej w procesie aktywności 
zawodowej 

PR04 
Umiejętność wyszukiwania informacji z różnych źródeł w celu 

rozwiązywania problemów zawodowych, w tym z wykorzystaniem 
technologii informacyjnych i przełączania 

  
METODY NAUCZANIA 
MN1 - metoda werbalna (wykład, dyskusja, wywiad itp.); Metoda praktyczna MH2 (laboratorium i zajęcia praktyczne); Metoda wizualna MH3 (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 problemów); MH7 - samodzielna praca naukowa. 
  
METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 
MO1 - egzaminy; 
MO2 - ankieta pisemna ustna a6o Ministerstwa Zdrowia - kolokwium, 
MO4 - testowanie; 
MO5 - projekty zespołowe ; 
MO6 - eseje, ece; 
MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań; MO8 - prezentacje i wystąpienia na imprezach naukowych; 
Ochrona MO-9 prac laboratoryjnych i praktycznych;              
MO10 - offset. 
  

Rozkład punktów uzyskanych przez studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 
„Psychologia zarządzania” 

Bieżące testy i niezależna praca Suma 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 
INDZ 

Testy 

końcowe 
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5     

 Sterowanie modułowe - 15 Sterowanie modułowe - 15 10 15 

  
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 podziale punktów uzyskanych przez 

studentów studiów wyższych za studiowanie tej dyscypliny. 
Wynik działalności edukacyjnej osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia 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 A doskonale 

student studiów 

wyższych wykazuje 
szczególne zdolności 

twórcze , potrafi 

samodzielnie 

zdobywaćwiedzę, bez 
pomocy nauczyciela 

znajduje i przetwarza 

niezbędne informacje, 
potrafi wykorzystać 

zdobytą wiedzę i 

umiejętności do 
podejmowania decyzji w 

sytuacjach 

niestandardowych, 

przekonująco 
argumentuje odpowiedzi, 

samodzielnie ujawnia 

swoje umiejętności 

Wysoka 

(kreatywna) 
doskonale 

uznany 

82-89 B bardzo dobrze 

kandydat na studia 
wyższe biegle posługuje 

się materiałem 

teoretycznym, stosuje go 
w praktyce, swobodnie 

rozwiązuje ćwiczenia i 

problemy w 
standardowych 

sytuacjach, samodzielnie 

poprawia błędy, których 

ilość jest niewielka 

Wystarczające 

(zmienna 

konstruktywna) 
w porządku 

74-81 C w porządku 

osoba ubiegająca się o 

wykształcenie wyższe 

jest w stanie porównać, 

podsumować, 
usystematyzować 

informacje pod 

kierunkiem nauczyciela, 



na ogół samodzielnie 

zastosować je w 
praktyce; kontrolować 

własne 

działania ;poprawiać 

błędy, zktórych część 
jest znaczących, 

wybierać argumenty 

potwierdzające opinie 

64-73 D zadowalająco 

kandydat z wyższym 

wykształceniem 

odtwarza znaczną część 

materiału teoretycznego, 
wykazuje znajomość i 

zrozumienie 

podstawowych 
przepisów, z pomocą 

nauczyciela potrafi 

analizować materiał 

dydaktyczny, poprawiać 
błędy, wśród których jest 

znaczna liczba istotnych 

Średnia 

(reprodukcyjna) 
zadowalająco 

60-63 E dość 

osoba z wykształceniem 
wyższym posiada 

materiał dydaktyczny na 

poziomie wyższym niż 

wyjściowy, znaczna jego 
część jest 

reprodukowana na 

poziomie 
reprodukcyjnym 

35-59 FX 

niezadowalający 

z możliwością 

ponownego 
montażu 

kontroli 

semestralnej 

wnioskodawca 

dysponuje materiałem na 

poziomie 
poszczególnych 

fragmentów, które 

stanowią niewielką część 

Niski (chłonny-
produktywny) 

niedostatecznie 
nie 

przypisano 



materiału edukacyjnego 

1-34 F 

niezadowalający 
z 

obowiązkowym 

ponownym 
egzaminem 

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 ocen (punktów), 
otrzymane za odrębnie oceniane formy aktywności edukacyjnej: bieżąca i końcowa ocena stopnia przyswojenia materiału teoretycznego podczas zajęć stacjonarnych i 

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 do szkolnictwa wyższego po zajęciach szkolnych są ze względu na prawo, aby zwiększyć swój rating tylko podczas egzaminów (końcowe moduł sterowania) 

zgodnie z harmonogramem ceciï egzaminacyjnej. Test jest ustawiony na podstawie wyników bieżącej kontroli modułowej, jest przeprowadzane po zakończeniu nauki tej 

dyscypliny. 
  

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

Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceniania wiedzy i umiejętności szkolnictwa wyższego, Regulaminem praktyk, Regulaminem wewnętrznej jakości 
kształcenia . 
Każdy nauczyciel ustala na zajęciach system wymagań i zasad postępowania dla studentów studiów wyższych, przybliża znane wytyczne dotyczące realizacji 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; nieterminowe wykonanie wyznaczonego zadania itp. 
  

Polityka uczciwości 
Kandydaci na studia wyższe, wykonujący samodzielną pracę indywidualną a6o, muszą przestrzegać polityki uczciwości. W przypadku plagiatu w jakimkolwiek rodzaju 
pracy studenta, student otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać zadania przewidziane w sylabusie. 
 


