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adnotacja 
Treść proponowanego programu uwzględnia główne problemy teoretyczne i koncepcje psychologii społecznej, a także stosowane aspekty nauki. 

Ujawnia się podejścia do rozumienia przedmiotu, zadań i funkcji psychologii społecznej. Zwrócono uwagę na główne zjawiska społeczno-

psychologiczne, ich uwarunkowania, mechanizmy, dynamikę. Główny nacisk kładziony jest na ujawnianie społeczno-psychologicznych problemów 

jednostki, komunikację interpersonalną, funkcjonowanie grup społecznych i relacje międzygrupowe 

  

Cel i zadania dyscypliny 
Celem nauczania dyscypliny „Psychologia społeczna” jest zapoznanie studentów z głównymi problemami psychologii społecznej, specyfiką 

jej aparatu kategorialnego, ze społeczno-psychologiczną charakterystyką zjawisk komunikacji, interakcji wewnątrzgrupowych i międzygrupowych; z 

prawami rozwoju psychospołecznego i socjalizacji jednostki, z głównymi determinantami i mechanizmami zachowań społecznych jednostki. 

Zadaniem studiowania dyscypliny „Psychologia społeczna” jest kształtowanie kompetencji ogólnych i zawodowych, jakie daje standard edukacyjny 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach; 

ZK8. Umiejętność nawiązywania konstruktywnych interakcji międzyludzkich; 

ЗК10. Zdolność do wykonywania swoich praw i obowiązków jako członka społeczeństwa, do realizacji wartości społeczeństwa obywatelskiego 

(wolnej demokracji) i potrzeby jego zrównoważonego rozwoju, praworządności, praw i wolności człowieka i obywatela na Ukrainie; 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/
https://drive.google.com/file/d/1lxgMq6p8M1tHaF8h98mRPyPtVfHFUMEs/view?usp=sharing


SC1. Umiejętność operowania aparatem kategorialno-pojęciowym psychologii; 

SKZ. Umiejętność zrozumienia natury ludzkich zachowań, czynności i działań; 

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 

PR4. Uzasadnić własne stanowisko, wyciągnąć niezależne wnioski na podstawie wyników własnych badań i analizy źródeł literaturowych 

PR5. Wybierz i zastosuj ważne i wiarygodne narzędzia psychodiagnostyczne (testy, kwestionariusze, metody projekcyjne itp.) Badań 

psychologicznych i technologii pomocy psychologicznej 

PR10. Formułuj opinię logicznie, przystępnie, dyskutuj, broń swojego stanowiska, modyfikuj wypowiedzi zgodnie ze specyfiką kulturową rozmówcy 

 

 

 

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

 

 

Efektywność opanowania treści dyscypliny „Psychologia społeczna” znacznie wzrośnie, jeśli student opanował wcześniej materiał z takich 

dyscyplin jak: psychologia ogólna, psychologia wieku, psychologia pedagogiczna, psychologia osobowości. 

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 studentów. 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 obejmuje: przygotowanie 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 1 Osobowość w systemie stosunków społecznych 

Temat 1. Psychologia społeczna jako nauka. 

Temat 2 Metody psychologii społecznej 

Temat 3. Zastosowane aspekty psychologii społecznej 

Temat 4. Problem osobowości w psychologii społecznej 

Temat 5. Rola jednostki 



Temat 6.. Psychologia postaw społecznych jednostki 

Temat 7.I-koncepcja jako wyznacznik społecznego. zachowanie osobowości 

Temat 8. Socjalizacja osobowości 

Temat 9. Kultura jako czynnik społecznego wpływu na jednostkę 

Temat 10. Płeć jako wyznacznik zachowań społecznych jednostki 

Moduł treści 2. Problem komunikacja i relacje międzyludzkie w psychologii społecznej 

Temat 1. Problem komunikacji w psychologii społecznej. Współczesne interpretacje komunikacji 

(aktywność, relacje podmiot-podmiot, symboliczna interakcja, dialog, wymiana). Teorie komunikacji. 
Interakcjonizm symboliczny. Analiza transakcyjna E. Bern. 

Temat 2. Komunikacyjna strona komunikacji. Interaktywna strona komunikacji. Percepcyjna strona 

komunikacji 

Temat 3. Struktura i środki komunikacji. Pojęcie, struktura i funkcje komunikacji masowej. Równanie 
mediów B. Reeves i K. Nass. Psychologiczne cechy komunikacji werbalnej: problem kodowania - 

dekodowania informacji w procesie komunikacji. Językowe tabu. Wpływ cech płciowych podmiotu na proces 

przekazywania informacji. Charakterystyka społeczno-psychologiczna niewerbalnych środków komunikacji 
(systemy optyczno-kinetyczne, parajęzykowe, pozajęzykowe, przestrzenno-czasowe). Problem łączenia 

kanałów komunikacji i podawania fałszywych informacji. Oznaki kłamstwa. 

Temat 4.Trudności w komunikacji. Deformacje komunikacji: istota i rodzaje. Bariery komunikacyjne. 

Programowanie neurolingwistyczne. Idee R. Bandlera i D. Grindera. Psychologiczne rozumienie wpływu. 
Specyfika sytuacji wpływu psychologicznego w komunikacji. Manipulacja jako rodzaj interakcji. Rodzaje 

manipulatorów wg E. Shostrom. 

Temat 5. Osobowość w kontekście komunikacji. Afiliacja jako potrzeba kontaktów społecznych. 

Psychologiczne sposoby wpływania na proces komunikacji. 

Temat 6. Obiektywno-subiektywny charakter konfliktów Modele rozwoju konfliktu międzyludzkiego. 

Mechanizm konfliktu w teorii analizy transakcyjnej E. Berna. Strategie i taktyki interakcji w konflikcie. 

Specyfika i ograniczenia stosowania różnych stylów zachowania w konflikcie. Psychologiczne cechy 
osobowości, które wpływają na powstawanie konfliktu 

Temat 7. Przyciąganie interpersonalne: intymność, współczucie, przyjaźń, miłość 

Temat 8. Uprzedzenia społeczne i agresywne zachowania 

Temat 9. Altruizm i prospołeczne zachowania jednostki 

Temat 10. Relacje międzyludzkie i komunikacja w rodzinie.  

Moduł treści 3. Ogólna charakterystyka grup. Procesy działania grupowego i ich dynamika 

Temat 1. Psychologia społeczna grup 
Temat 2. Psychologia dużych grup społecznych i zjawisk masowych 
Temat 3. Interakcja międzygrupowa. 
Temat 4. Dynamiczne procesy w grupach 
Temat 5. Przywództwo i przywództwo 
Temat 6. Konflikty. Przyczyny i rozwiązania 
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Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 

Kod 

komp

etenc

Nazwa kompetencji Kod 

wyniku 

program

Metody 

nauczania 

Metody oceny 

efektów uczenia 

się 



ji u 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w 

praktycznych sytuacjach; 

PR2. MH1; MH2; 

MH4; MH6; MH7 

MO1, MO2; 

MO4; MO7; MO8 

ZK8 Umiejętność nawiązywania 

konstruktywnych interakcji 

międzyludzkich; 

PR10 MH1, MH3, MH5 МО1; МО2; МО5 

МО7 МО8 

ЗК10 Zdolność do wykonywania swoich praw i 

obowiązków jako członka społeczeństwa, 

do urzeczywistniania wartości 

społeczeństwa obywatelskiego (wolnego 

demokratycznego) oraz potrzeby jego 

zrównoważonego rozwoju, 

praworządności, praw i wolności 

człowieka i obywatela na Ukrainie; 

PR10 MH1; MH3; MH5 MO1, MO2; 

MO7; MO8 

SC1 Umiejętność operowania aparatem 

kategorialno-pojęciowym psychologii; 

PR5 MH1, MH2, 

MH4, MH5, 

MH6, MH7 

MO1MO2 MO4 

MO6 MO7 MO8 

SKZ Umiejętność zrozumienia natury ludzkich 

zachowań, czynności i działań; 

PR4 MH1, MH2, MH3 

MH4, MH5, 

MH6, MH7 

MO1MO2 MO4 

MO5 MO6 MO7 

MO8 

SK12 Umiejętność samodoskonalenia osobistego 

i zawodowego, uczenia się i samorozwoju 

PR4, PR5 MH2 MH5 MH6 

MH7 

МО1МО2 МО4 

МО5 МО7 МО8 

 

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 kandydatów na studia wyższe w dyscyplinie „Psychologia społeczna” 

 
Ocena 

wiedzy w 
procesie 

bieżącej 

kontroli (w 
punktach) 

INDZ Sterowanie 

modułowe 
Ostateczna 

kontrola 
 

Łączna liczba punktów 

 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3     

T1-T10 T1-T10 T1-T6     

3 3 3 12 10 40 60-

100 

3 * 10 = 30 3 * 10 = 30 3 * 6 = 18 0-12 10 * 3 = 

30 

40 60-

100 

(30 + 30 + 18 

+ 12 + 30) * 

Współczynni
k redukcji 

0,5 = 60 

40 60-100 

 

Sprzęt i oprogramowanie / sprzęt 



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). 

 

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.  

 


	Literatura podstawowa
	Literatura pomocnicza

