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Cele dyscypliny 
W procesie dydaktycznym dyscyplina wyjaśnia teoretyczne i stosowane aspekty psychologii komunikacji. Opanowanie wiedzy z kursu stanowi 

podstawę do kształtowania kompetencji psychologicznych i zawodowych przyszłego psychologa praktycznego. 
  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami psychologii komunikacji, miejsca kategorii komunikacji w systemie kategorii 

nauk psychologicznych; ze społeczno-psychologiczną charakterystyką zjawiska komunikacji; jego główne determinanty i mechanizmy. 
Zadaniem studiowania dyscypliny „Psychologia komunikacji” jest kształtowanie kompetencji ogólnych i zawodowych przewidzianych w programie 

kształcenia: 
ZK4. Umiejętność uczenia się i opanowywania współczesnej wiedzy 
ZK7. Umiejętność generowania nowych pomysłów (kreatywność) 
LC9 Umiejętność pracy w zespole. 
SKZ. Umiejętność zrozumienia natury zachowań, czynności i czynów. 
SK11. Umiejętność przestrzegania norm etyki zawodowej 
SK 12. Umiejętność samodoskonalenia osobistego i zawodowego, uczenia się i samorozwoju 

  

Oczekiwane efekty uczenia się 

W wyniku studiowania dyscypliny student musi wykazać się zrozumieniem 
 metodologiczne aspekty dyscypliny, 

 podstawowe koncepcje teoretyczne i wyniki badań eksperymentalnych, 

 mechanizmy i uwarunkowania zjawiska komunikacji , wzorce rozwoju interakcji społecznych 

PR1. Analizuj i wyjaśniaj zjawiska psychiczne, identyfikuj problemy psychologiczne i sugeruj sposoby ich rozwiązywania 
PR2. Rozumie wzorce i cechy rozwoju i funkcjonowania zjawisk psychicznych w kontekście zadań zawodowych 

PR9. Zaproponować własne sposoby rozstrzygania problemów psychologicznych i problemów w toku aktywności zawodowej, akceptować i argumentować 

własne decyzje dotyczące ich decyzji 
PR10. Formułuj opinię logicznie, przystępnie, dyskutuj, broń swojego stanowiska, modyfikuj wypowiedzi zgodnie ze specyfiką kulturową rozmówcy 

PR14. Skutecznie pełnić różne role w zespole w procesie rozwiązywania zadań zawodowych, w tym wykazywać się cechami przywódczymi. 
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 
  
  

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 społeczna . 

Lista tematów 

Moduł treści 1 

Komunikacja jako kategoria psychologiczna. Komunikacyjna strona komunikacji. 
1. Przedmiot, zadania i metody psychologii komunikacji 

2. Potrzeba komunikacji i jej rozwój w ontogenezie 

3. Komunikacja formalna i nieformalna: ich cechy 

4. Komunikacyjna strona komunikacji. Jego struktura 

5. Psychologiczne cechy komunikacji werbalnej 

6. Psychologiczne cechy komunikacji niewerbalnej 

7. Psychologiczne cechy komunikacji masowej 

  

Moduł treści 2. 
Problem komunikacji i relacji międzyludzkich w psychologii społecznej 

1. Interaktywna strona komunikacji. Normatywne i kulturowe aspekty interakcji 

2. Zjawisko wpływu interpersonalnego w procesie interakcji 

3. Pojęcie struktury i funkcji percepcji społecznej 

4. Uczucia i emocje w komunikacji 

  
Moduł treści 3 . 

Ogólna charakterystyka grup. Procesy działania grupowego i ich dynamika 
  

1. Skuteczna komunikacja jako czynnik sukcesu osobistego 

2. Psychologiczne cechy wystąpień publicznych 

3. Trudności i bariery w komunikacji 

4. Psychologiczne cechy interakcji konfliktowej 

  

Polecane książki 
Literatura podstawowa 

  
1. Bodalev AA Psychologia komunikacji. M.: MODEK, 2002. 320 s. 



2. Borozdina GV Komunikacja psychologia delovoho. - M .: INFRA-M, 2006. - 224 str . 

3. Etyka komunikacji biznesowej: Przebieg wykładów / TK Chmut i in. K .: MAUP, 1999. 208 s. 

4. Ilyin EP Psychologia komunikacji i relacji międzyludzkich. SPb.: Piter, 2009. - 576 str .: 

5. Kunitsyna VN, Kazarinova NV, Pogolsha VM Komunikacja interpersonalna. SPb.: Piter, 2001. 544 s.: 

6. Moskalenko VV Psychologia społeczna: podręcznik. K.: Cent. podręcznik lit., 2005. 624 str. 

  
Dodatkowa literatura 

  
1. Werderber R., Werderber K. Psychologia komunikacji. SPb.: PRIME - EURO SIGN, 2003. 320 str. B31 
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7. Kultura komunikacji biznesowej: podręcznik. sposób. / On LG Gubenko, VD Nemtsov. –K.: Eks Ob, 2002. 199 str. 

8. Labunskaya VA et al .Psychologia trudnej komunikacji: Teoria. Metody. Diagnoza. Korekta: podręcznik. dodatek. M.: Akademiya, 2001. 285 s. 

9. Komunikacja interpersonalna: Reader / Sost. i porządek ogólny. NV Kazarinova, VM Pogolshi. SPb .: Piter, 2001. 512 s. 

10. Metody praktycznej psychologii społecznej: Diagnoza. Poradnictwo. Szkolenie: podręcznik. dodatek. / Ed. Ю.М.Жукова. M.: Aspek-Press, 2004. 

256 s. 

11. Morozov AV Psychologia wpływu. SPb .: Piter, 2001. 516 s. 

12. Psychologia mas: Czytelnik / wyd. D. Ya. Raigorodsky. - Samara: BAHRAH-M, 2001. 

13. Psychologia samoświadomości: podręcznik. / Pod. wyd. D.Ya. Райгородского. Samara, 2000 

14. Rogov EI Psychologia komunikacji. M.: Vlados, 2002. 336 s. 

15. Thomson P. Komunikacja samouka. SPb .: Piter, 2000. 247 s. 

16. Trening komunikacyjny / Nacisk. Т.Гончаренко. К.: Ред.заг.газ., 2000. 120 с. 

17. Fedorchuk VM Trening społeczno-psychologiczny „Rozwój kompetencji komunikacyjnych nauczyciela”. Kamenets-Podolsk: Alphabet, 2003. 240 

str. 

18. Chaldini R. Psychologia wpływu. - СПб.: Питер, 2003. 

19. Chufarovsky Yu.V. Psychologia komunikacji w kształtowaniu i kształtowaniu osobowości. - M., 2004. 

  
  

Zasoby informacji 
  

Zasoby informacyjne obejmują zbiory biblioteczne, zasoby internetowe, książki elektroniczne. 



Te  tablice informacyjne w psychologii obejmują:  
1. MEDLINE z dostępem przez http // www.nlm.nih.Gov / databases freemedl.html lub http // www.healthgate.com; 

2. http : // www . yahoo . com / Science / P sychology ; 

3. http : // klon . lemoyne . edu / - hevern / psychref . html ; 

4. http : // www . grohol . com / web . htm ; 

5. http : // www . źródło umysłu . com / wmmoore / psych . htm ; 

6. http : // sosig . esrc . bris . ac . uk . 

7. http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ 

8. http: // www . free.net; RELARN-IP 

9. http: //www.ripn.net; 

10. http://www.rannet.ru 

11. http://www.psychology.ltsn.ac.uk 

12. http://www.lemoyne.edu/ OTRP / internet.html 
  

Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 

Kod 

kompetencji 

Nazwa kompetencji Kod 

wyniku 

programu 

Metody nauczania Metody ocenyefektów 

uczenia się 

ZK4 Umiejętność uczenia się i opanowywania 

współczesnej wiedzy 

PR1 , PR2 MH1; MH2; MH4;MH6; MH7 MO1 0 ; 

MO2;MO4; MO7; MO8 

ZK7. Umiejętność generowania nowych 

pomysłów (kreatywność) 
PR 9 MH1, MH3, MH5 , MH6 MO1 0 ; MO2; MO5 

MO7 MO8 

ZK9 Umiejętność pracy w zespole. PR 14 MH1; MH2, MH3; MO1 0 ; 

MO2;MO7; MO8 

SKZ. Umiejętność zrozumienia natury 

zachowań, czynności i czynów. 
PR1 , PR2 MH1, MH2, MH4, MH5, 

MH6, MH7 

MO1 0 MO2 MO4 

MO6 MO7 MO8 

SK11 Umiejętność przestrzegania norm etyki 

zawodowej 

PR16 MH1, MH2, MH4, MH5, 

MH7 

MO1 0 MO2 MO4 

MO5 MO6 MO7 MO8 

SK12 Zdolność do samodoskonalenia osobistego 

i zawodowego, uczenia się i samorozwoju 
PR18 MH2 , MH4, MH5, MO1 0 MO2 MO4 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.yahoo.com/Science/Psychology
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.grohol.com/web.htm
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.mindspring.com/wmmoore/psych.htm
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://sosig.esrc.bris.ac.uk
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.psychology.ltsn.ac.uk


MH6 , MH7 MO5 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 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) Indywidualna 

głowa 
Sterowanie 

modułowe 
Ostateczna 

kontrola 
  

Łączna 

liczba 
punktów 
  

 
ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T1 T2 T3 Z4 T1 T2 T3 Z4         

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 1 5 60-100  



35 20 20 0-10 0-10 0- 1 5 
60-100  

  

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) . 

  

System i kryteria oceny 
na Równym Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

  

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 

Wysoka 

(kreatywna) 
doskonale uznany 



odpowiedzi o 

niezależnie 

odkrywaniu ich 

zdolności 

82-89 W bardzo dobrze 

student studiów 

wyższych 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 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 

Średni 

(reprodukcyjny) 
zadowalająco 



odtwarza znaczną 

część materiału 

teoretycznego, 

wykazuje znajomość 

i zrozumienie 

podstawowych 

przepisów, z pomocą 

nauczyciela potrafi 

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 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie 

nie 

przypisano 



odrębnych faktów, 

elementów, 

przedmiotów 

  

Polityk i dyscyplina 

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 . 

  



  
  

9 . Polityka odwołuje się do art i 

Kandydaci na studia wyższe wykonując samodzielną lub indywidualną pracę (streszczenie, esej, zajęcia na zajęciach itp.) Muszą przestrzegać zasady uczciwości. W 

przypadku plagiatu w pracy indywidualnej kandydata otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać poszczególne zadania przewidziane w sylabusie. 

10. System oceny i wymagania 

Rodzaje sterowania: prądowe, modułowe, końcowe. 
Metody kontroli : obserwacja działań edukacyjnych uczniów, egzamin ustny, kontrola pisemna, kontrola sprawdzianowa. 
Forma kontroli : egzamin / test . 
Kryteria oceny. Równoważny wynik w każdym temacie może być inny, łączna liczba punktów za temat jest określana w podziale punktów, które studenci otrzymują 

podczas studiowania dyscypliny . 
Poziom wiedzy oceniany jest zgodnie z Regulaminem oceny wiedzy i umiejętności studentów RDGU : 

  
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 (punktowa) za zajęcia praktyczne 

podczas praktyk; ocena przez IDP; ocena (punkty) za pracę na kursie; ocena (punkty) za udział w konferencjach naukowych, konkursach, przygotowywanie publikacji naukowych itp. 
Kandydaci na studia wyższe mają prawo do podwyższenia swojej oceny tylko poprzez zdanie egzaminów zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej. 
Test jest ustalany na podstawie wyników aktualnego sterowania modułowego, przeprowadzany jest po zakończeniu nauki z dyscypliny. 

  



Skala semantyczna do oceny wiedzy studentów 
Nr 

p / p 
Rodzaje pracy wychowawczej 

uczniów 
Numer 

zwrotnica 
Uwaga 

  
1 

  
Praca na seminariach i zajęciach laboratoryjnych 

Wykonanie pisemnej pracy domowej 

na temat seminarium 
  

0 - 2 Za spóźnione wykonanie zadań domowych za każdą lekcję 

odejmuje się 1 punkt. 
Za regularność i wysoką jakość wykonania do punktów 

każdego modułu dodawane są punkty bonusowe (od 1 do 9). 
Odpowiedź ustna w klasie 0 - 3   
Uzupełnienia, udział w dyskusji 1   

  Twórcze prace 3   
Mowa z abstrakcyjną wiadomością 3   

  
2 

  
Realizacja zadań kontroli końcowej nad modułami 

  
Opracowanie kolokwium 6-12   
Wykonanie prac kontrolnych 6-12   

  
3 

  
Realizacja długoterminowego zadania indywidualnego 

  
Terminowe zadanie 1-9 Za nieterminową i niską jakość zadań odejmuje się do 3 

punktów 
  
4 

Praca indywidualna 
Terminowe zadania 1-9 Za spóźnienie i niską jakość wykonania odejmuje się do 3 

punktów 
5 Dodatkowe sposoby na zdobywanie punktów 

(z zastrzeżeniem obiektywnych przyczyn ich braku) 
Wykonanie dodatkowych 

kolokwiów, sprawozdania ustne, 
kolokwia 

3-9   

Pisanie streszczeń 3-9   
Podsumowanie źródeł pierwotnych, 
opracowywanie abstraktów, tezy 

3-9   

Tworzenie schematów strukturalnych 
i logicznych na określony temat 

3-9   

Wykonywanie analitycznych recenzji 

informacji naukowych dotyczących 

określonego problemu, recenzowanie 

9-12   

Kompilacja indeksów 3-9   



bibliograficznych 
Wykonywanie badań 

eksperymentalnych 
9-12   

Wybór tematyczny programów 

diagnostycznych i korekcyjnych 
9-12   

  

  

  

  

  

  

  

  

1 1 . Pytania przygotowujące do ostatecznej kontroli 

1. Psychologia społeczna jako nauka. Przedmiot i zadania psychologii społecznej. 

2. Powstanie i kształtowanie się psychologii społecznej. 
3. Faza eksperymentalna stosowana i eksperymentalna w rozwoju psychologii społecznej. 

4. Główne obszary teoretyczne psychologii społecznej za granicą. 

5. Rozwój psychologii społecznej na Ukrainie. 

6. Metody badawcze w psychologii społecznej. 

7. Charakterystyka metody obserwacji. 

8. Charakterystyka eksperymentu społeczno-psychologicznego. 

9. Charakterystyka metody badawczej. 

10. Socjometria jako metoda badania bezpośrednich relacji międzyludzkich w grupie. 

11. Pojęcie osobowości w psychologii społecznej. 

12. Społeczno-psychologiczna struktura osobowości. 

13. Pojęcie statusu osobowości w psychologii społecznej. Główne składniki statusu osobowości. 

14. Charakterystyka roli i statusu osobowości. 
15. Pojęcie roli w psychologii społecznej. Role społeczne i płciowe. 

16. Postawy społeczne. 

17. Pojęcie struktury socjalizacji. 

18. Etapy i mechanizmy socjalizacji. 

19. W oparciu o charakterystykę komunikacji (treść, funkcje, kanały komunikacji). 



20. Społeczno-psychologiczne cechy komunikacji jako procesu interakcji. 

21. Formy zachowań osobowości w interakcjach międzyludzkich. 

22. Struktura interakcji w komunikacji. Mechanizm interakcji. 

23. Komunikacja jako podstawa i źródło kształtowania psychiki społecznej 

24. Percepcja społeczna. Poznawczy aspekt komunikacji. 

25. Dokładność percepcji interpersonalnej. 

26. Mechanizmy percepcji interpersonalnej (przypisanie przyczynowe, identyfikacja, empatia, refleksja). 

27. Wpływ postaw społecznych i stereotypów na komunikację. 
28. Interaktywny aspekt komunikacji. Odmiany interakcji w komunikacji. 

29. Komunikacyjny i informacyjny aspekt komunikacji. 

30. Trudności i bariery w komunikacji. 

31. Problem wzajemnego wpływu postaw i zachowań w psychologii społecznej. 

32. Pojęcie wspólnoty. Typy społeczności. 

33. Istota i treść pojęcia „małej grupy” jako zjawiska społeczno-psychologicznego. 

34. Badanie grup z psychologii zagranicznej i krajowej. 

35. Duża grupa społeczna. Cechy psychologiczne grup etnicznych. Pojęcie mentalności. 

36. Klasyfikacja małych grup. 

37. Struktura relacji w małej grupie społecznej. 

38. Pojęcie roli i zachowania jednostki w grupie. 
39. Pojęcie procesów dynamiki grupowej. 

40. Mechanizmy dynamiki grupowej. 

41. Pojęcie efektywności: poczucie kontroli, samostanowienie, zbiorowa efektywność. 

42. Normy grupowe i zachowania normatywne. 

43. Normy grupowe i sankcje. 

44. Zachowanie i postawa jako problem psychologii społecznej. 

45. Osobowość w strukturze relacji grupowych. 

46. Zjawisko presji grupowej. Konformizm. 

47. Charakter i źródła uprzedzeń społecznych.    
48. Pozytywny wpływ grupy na osobowość. 

49. Negatywny wpływ grupy na jednostkę. 
50. Psychologiczna charakterystyka zjawisk facylitacji i hamowania społecznego. 

51. Charakterystyka społeczno-psychologiczna zjawiska deindywidualizacji. 

52. Problem polaryzacji grupowej. 

53. Grupy referencyjne. Funkcje grupy odniesienia. 

54. Przywództwo i przywództwo w małych grupach. 

55. Teorie pochodzenia przywództwa. 

56. Style przywództwa. 

57. Podejmowanie decyzji indywidualnych i grupowych. Etapy podejmowania decyzji. 

58. Mniejszość. Wpływ na podejmowanie decyzji w grupie. 

59. Analiza jakości decyzji grupowych. Odkształcenia grupowe. 

60. Klimat psychologiczny grupy. 



61. Status społeczny, jego główne parametry 

62. Badania społeczne w grupie. 

63. Agresja. Teorie agresji. 

64. Pojęcie konfliktu. Rodzaje konfliktów. 

65. Pojęcie spójności grupowej. 

66. Pojęcie zgodności międzyludzkiej. 

67. Psychologia zjawisk masowych: panika, infekcja, plotki modowe. 

68. Cechy psychologiczne dużych grup naturalnych. 
69. Problem stereotypów płci w psychologii społecznej. 

70. Zjawisko przypisania przyczynowego. Podstawowy błąd atrybucji. 

71. Społeczne, emocjonalne, poznawcze źródła uprzedzeń społecznych. 

72. Altruizm: pomaganie innym ludziom. 

73. Relacje społeczne: przyjaźń, miłość. 

74. Główne składniki procesu perswazji (źródło, treść przekazu, odbiorcy). 

  
75. Odporność na presję społeczną: reaktywny opór, walka o własną wyjątkowość. 

76. Problem koncepcji siebie w psychologii społecznej. 

77. Problem niedostosowania społeczno-psychologicznego jednostki. 

78. Pojęcie przynależności i problem samotności. 

  

  
1 2 . Polecane książki 

Literatura podstawowa 
  

  
1. Kornev MN, Kovalenko AB Psychologia społeczna: podręcznik. - К.: Либідь, 2008. - 301 с. 

2. Myers D. Psychologia społeczna: Per. z angielskim - СПб.: Питер, 1997. - 688 с. 

3. Moskalenko VV Psychologia społeczna. Wydanie 2 poprawione i uzupełnione. - Kijów: Centrum Literatury Edukacyjnej, 2008 r. - 688 str. 

4. Orban-Lembrick L.E. Psychologia społeczna: podręcznik. - К.: Академвидав, 2010. - 649 с. 

5. Podstawy psychologii społecznej: podręcznik. sposób. / A. A. Donchenko, M. M. Slyusarevskyy, W. A. Tatenko, T. M. Tytarenko, N. V. Hazratova itd .; Do 

zamówienia. M. M. Slyusarevskoho. - K .: Millennium, 2008. –536p.                  

6. M Houston . Wprowadzenie do psychologii społecznej. Podejście europejskie: podręcznik. / M . Houston. - М.: Юнити-Дана, 2004. - 594 с. 

7. Shvachko AV . Psychologia społeczna: podręcznik. sposób. / О.В. Krawcowa. - К .: Вища школа, 2002. - 111 с. 

  
  
  

Dodatkowa literatura 
8. Avramenkova VV Społeczna psychologia dzieciństwa: Rozwój relacji dziecka w subkulturze dziecięcej / VV Avramenkova - M .: Voronezh: NPO MODEK, 2000. - 

412 str. 

9. Andreeva GM Zagraniczna psychologia społeczna XX wieku: podręcznik. posob / GM A ndreeva. - М.: Аспект-Прес, 2001. - 288 с. 

10. Andreeva GM Psychologia społeczna: podręcznik. dla uniwersytetów. / GM Andreeva. - М.: МГУ, 2002. - 420 с. 



11. Andrienko EV Psychologia społeczna: podręcznik. dodatek. / EV Andrienko. - М.: Академия, 2001. - 262 с. 

12. Anufryeva NM . Psychologia społeczna: kurs wykładów / NM Anufrieva . - К .: МАУП, 2000. - 132 с. 

13. Aronson E., Wilson T., Eckert R. Psychologia społeczna: Psychologiczne prawa ludzkiego zachowania w społeczeństwie. - СПб. : Prime-EUROZNAK, 2002. - 560p. 

14. Belynskaya EP, Tyhomandrytskaya OA . Społeczna psychologia osobowości: podręcznik. dodatek. / EP Belinskaya.   - M.: ASPEK-Press, 2001. - 304 str. 

15. Berno E . Gry, w które grają ludzie. Psychologia relacji międzyludzkich. Osoby grające w gry. Psychologia ludzkiego losu / E. Berno. - Минск: Прамеб, 1992. - 

383 с.   

16. Bityanova MR Psychologia społeczna / MR Bityanova. - М .: ЭКСМО-Пресс, 2001. - 575 с. 

17. Bэron P . Psychologia społeczna: kluczowe idee / R. Baron. - СПб. : Питер, 2003. - 507 с. 
18. Grishina NV Konflikt psychologiczny / NV . Grishina. - СПб. : Питер, 2000. - 464с. 

19. Olshansky DV Psychologia mas / DV Olshansky. - СПб. : Питер, 2002. - 362 с. 

20. Parыhyn DB . Psychologia społeczna / DB Parygin. - СПб. : ИГУП, 1999. - 592 с. 

21. Warsztaty z psychologii społecznej / wyd. E. sosny. - СПб.: Питер, 2000. - 528 с. 

22. REAN AA, Kolomynskyy YA.L . Psychologia społeczno-pedagogiczna: podręcznik. dodatek. - СПб. : Питер, 2000. - 416 с. 

23. Rudenskyy EV . Psychologia społeczna: kurs wykładów. - Nowosybirsk, 1997. - 224 str. 

24. Savchin MV Psychologia społeczno-pedagogiczna. podręcznik sposób. - Drogobich. : Vidrodzhennia, 2000. - 208 str. 

25. Psychologia społeczna we współczesnym świecie: podręcznik. dodatek. / wyd. GM Andreeva, AI Dontsova. - M.: A-Press, 2002. - 335 str. 

26. Społeczna psychologia osobowości w pytaniach i odpowiedziach: / red. В.А.Лабунской. - M .: Gardariki, 1999. - 397 s. 

27. Psychologia społeczna: podręcznik. dodatek. / AL Zhuravlev et al. - M.: PERSE, 2002. - 351 str. 

28. Psychologia społeczna: podręcznik. dodatek. / AN Sukhov i in. - M .: Academy, 2001. - 599 str. 
29. Cialdini P . Psychologia wpływu / R. Chaldini. - СПб. : Питер, 2000. - 272 с. 

30. Shevandryn NI . Psychologia społeczna w edukacji / NI . Shevandrin - M.: Vlados, 1995. - 544 str. 

31. Shybutany T . Psychologia społeczna / T. Shibutani. - Rostów nad Donem: Phoenix, 2002. - 554p. 
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