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Cele dyscypliny
Cel nauczania dyscypliny „Psychologia manipulacji świadomością” - ukształtowanie systemu przyszłej wiedzy psychologicznej o
zjawisku manipulacji; opanowanie podstawowych sposobów opierania się manipulacjom; zrozumienie i przewidywanie przyczyn i
potencjalnych konsekwencji manipulacji.
Główne zadania studiowania dyscypliny „Psychologia manipulacji świadomością” to:
• Poznaj specyfikę manipulacji świadomością, różnicę w stosunku do podobnych pojęć (kłamstwa, półprawdy, plotki itp.), Zwróć
uwagę na zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny ich używania.
• Zapoznanie studentów z aktualnym stanem psychologii manipulacji świadomością, z klasyfikacją technik manipulacyjnych,
specyfiką ich organizacji.
• Naucz uczniów podstawowych sposobów zwalczania manipulacji.
Program edukacyjno-zawodowy przewiduje kształtowanie następujących kompetencji
Kompetencje ogólne:
ZK5. Zdolność do bycia krytycznym i samokrytycznym.
ZK6. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji.
ZK8. Umiejętności interpersonalne.
ZK9. Umiejętność pracy w zespole.
SC1. Umiejętność operowania aparatem kategorialno-pojęciowym psychologii
SC3. Umiejętność zrozumienia natury zachowań, czynności i czynów.
SK11. Umiejętność przestrzegania norm etyki zawodowej.
Efekty uczenia się programu:

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
PR5. Wybierz i zastosuj ważne i wiarygodne narzędzia psychodiagnostyczne (testy, kwestionariusze, techniki projekcyjne, itp.)
Badań psychologicznych i technologii pomocy psychologicznej.
PR10. Logicznie formułuj opinię, przystępną, dyskutuj, broń swojego stanowiska, modyfikuj wypowiedzi zgodnie ze specyfiką
kulturową rozmówcy
Uczniowie muszą:
wiedzieć:
 istota głównych znaków, przyczyn i konsekwencji manipulacji;
 struktura i mechanizmy manipulacji;
 cechy podmiotów interakcji manipulacyjnej;
 niektóre techniki manipulacji;
 sposoby i środki przeciwdziałania manipulacjom.
być w stanie:
 ustanowienie efektywnej komunikacji w procesie interakcji międzyludzkiej;
 wykorzystywać wiedzę teoretyczną do rozpoznawania znaków, przyczyn i konsekwencji manipulacji;
 stosować metody i środki przeciwdziałania manipulacjom;
 kontrolować przebieg procesu manipulacyjnego z jego późniejszą neutralizacją;
 stymulowanie rozwoju osobistego jako podstawy do przeciwdziałania manipulacjom.
Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji
Skuteczność opanowania treści dyscypliny „Psychologia manipulacji świadomością” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat
opanował wcześniej materiał z takich dyscyplin jak: „Psychologia ogólna”, „Psychologia wieku”, „Psychologia społeczna”,
„Aktywne uczenie się społeczno-psychologiczne”, „Ogólne Psychologia ”,„ Warsztaty z psychologii wieku ”.
W procesie studiowania dyscypliny wykorzystuje się zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną motywację szkolnictwa wyższego, a
mianowicie: różne metody zachęcania, stymulowania, zaangażowania w działalność naukową, które wyznaczają kierunek,
intensywność uczenia się oraz promują kreatywność i kreatywność szkolnictwa wyższego, rozumienie znaczenia uczenia przyszłe
życie, 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 zapewnia: 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
Manipulacja świadomością publiczną. Podmioty interakcji manipulacyjnej. Manipulacja świadomością w sferze interpersonalnej.
Niektóre techniki manipulacji. Efekt zamrażania. Zamiana pojęć. Informacje o mozaice. Prymitywizacja tematu rozmowy. Łańcuch
asocjacyjny. Zastosowanie założeń jako argumentu. Wyłącz krytyczne myślenie. Technika niskiej piłki. Efekt zaangażowania.
Problemy ze zmianą rozwiązania i zatrzymaniem w czasie. Technika „stopa w drzwiach”, „drzwi zamknięte przed nosem”. Technika
dotyku, prośby, strachu, „klin w pamięci”, technika „wszystkiego w Twoich rękach”, „trochę lepiej niż nic”, „to nie wszystko” i tak
dalej.
Problem informacji i bezpieczeństwa psychicznego ludności. Prawne aspekty zakazu technik manipulacyjnych w reklamie
Moduł treści 2
Sposoby przeciwdziałania manipulacjom w świadomości społecznej i manipulacjom w sferze interpersonalnej: podobieństwa i
różnice. Rozwój osobisty jako podstawa przeciwdziałania działaniom manipulacyjnym. Rozwijanie zaufania do siebie i innych.
Pozytywna samoocena osobowości. Rola inteligencji emocjonalnej w rozumieniu i opieraniu się manipulacyjnym wpływom.
Komunikacja niewerbalna w manipulacji - teoria pochodzenia, praktyczne zastosowanie w rozmowie ruchów oczu i mimowolnej
analizie wypowiedzi Prawidłowe i niepoprawne rozumowanie, sztuka zadawania pytań - praktyczne zastosowanie metamodeli i pytań
cyrkularnych Dyskusja i argumentacja - heurystyka w praktyce dyskusji praktyka dyskusji.
Moduł treści 3.

Dyskomfort wewnątrzosobowy jako warunek manipulacji człowiekiem. Zrozumienie siebie jako niezbędnej podstawy do
przeciwdziałania manipulacjom. Świadomość własnej godności i wad, cech osobowości, potrzeb, skłonności itp., Na które inni mogą
wpływać w celu manipulacji. Możliwości psychoterapii zorientowanej humanistycznie w niesieniu pomocy osobom manipulującym i
manipulowanym.
Zalecana literatura i źródła informacji
Podstawowy
1. Adair D. Sztuka zarządzania ludźmi i sobą. Moskwa, 2006.
2. Grachev GV, Melnik IK Manipulacja osobowością: organizacja, metody i technologie informacji iwpływu psychologicznego.
Moskwa, 2002.
3. Derevitsky OA Praktyka kontr-zarządzania. Kijów, 1998.
4. Kara-Murza S. Manipulacja świadomością. Moskwa, 2004
5. Trukhin IO Społeczna psychologia komunikacji: podręcznik. - Kijów, 2005.
Zasoby informacji
1.
2.
3.
4.
5.

http://library.rshu.edu.ua
http://www.twirpx.com.ua
www.students.net.ua
www.osvita.org.ua
http://pidruchniki.com/

Sprzęt i oprogramowanie
Na wsparcie informacyjne składają się fundusze biblioteczne RDGU, możliwość pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), obsługa
własnej strony internetowej oraz urządzenia mobilne do komunikacji online. W okresie między sesjami student musi posiadać sprzęt
komputerowy i sprzęt biurowy 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 OPP)

ZK5. Zdolność do bycia
krytycznym i samokrytycznym

ZK6. Umiejętność podejmowania
świadomych decyzji

Kod i nazwa wyniku uczenia się
programu

Metody
nauczania

Metody
oceny
efektów
uczenia się

PR 1. Analizować i wyjaśniać zjawiska МН2, МН3, МО10, МО2,
psychiczne, identyfikować problemy
МН6, МН7 МО4, МО6,
psychologiczne i sugerować sposoby ich
МО7
rozwiązywania.
PR10. Formułować opinię w
sposób logiczny, przystępny,
dyskutować, bronić własnego
stanowiska, modyfikować
wypowiedzi zgodnie ze specyfiką
kulturową rozmówcy.

МН2, МН3, МО10, МО2,
МН6, МН7 МО4, МО6,
МО7

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

МН1,МН2, МО10, МО2,
МН6, МН5, МО4, МО6,
МН6
МО7

PR2. Rozumie wzorce i cechy rozwoju i МН2, МН3, МО10, МО2,
funkcjonowania zjawisk psychicznych w МН6, МН7 МО4, МО6,
kontekście zadań zawodowych
МО7

ZK8. Umiejętności interpersonalne PR2. Rozumie wzorce i cechy rozwoju i МН1,МН2, МО10, МО2,
funkcjonowania zjawisk psychicznych w МН6, МН5, МО4, МО6,
kontekście zadań zawodowych
МН6
МО7

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

МН1,МН2, МО10, МО2,
МН6, МН5, МО4, МО6,
МН6
МО7

ZK9. Umiejętność pracy w zespole PR2. Rozumie wzorce i cechy rozwoju i МН1,
МО10, МО2,
funkcjonowania zjawisk psychicznych w МН2,МН3, МО4, МО6,
kontekście zadań zawodowych
МН6, МН7 МО7

SC1. Umiejętność operowania
aparatem kategorialnopojęciowym psychologii

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

МН2, МН3, МО10, МО2,
МН6, МН7 МО4, МО6,
МО7

PR2. Rozumie wzorce i cechy rozwoju i МН2, МН3, МО10, МО2,
funkcjonowania zjawisk psychicznych w МН6, МН7 МО4, МО6,
kontekście zadań zawodowych
МО7

SC3. Umiejętność zrozumienia
natury zachowań, czynności i
czynów

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

SK11. Umiejętność przestrzegania PR5. Wybierz i zastosuj ważne i
norm etyki zawodowej
wiarygodne narzędzia
psychodiagnostyczne (testy,
kwestionariusze, metody projekcyjne,
itp.) Badań psychologicznych i
technologii pomocy psychologicznej.

PR10. Formułować opinię logicznie,
przystępnie, dyskutować, bronić
własnego stanowiska, modyfikować
wypowiedź zgodnie ze specyfiką
kulturową rozmówcy

МН2, МН3, МО10, МО2,
МН6, МН7 МО4, МО6,
МО7, МО8

МН1,МН2, МО10, МО2,
МН6, МН5, МО4, МО6,
МН6
МО7

МН1,МН2, МО10, МО2,
МН6, МН5, МО4, МО6,
МН6
МО7

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 komputerowymi narzędziami uczenia się (na
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 manipulacji świadomością”
Suma

Bieżące testy i niezależna praca
Moduł treści 1

INDZ

Moduł treści 2 Moduł treści 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

5

5

5

5

5

5

5

5

МК- 15 punktów

МК – 10 punktów
балів

20

100

МК- 15 punktów
балів

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
100skala
punkto
wa

Zalicze Wartość
nie w oceny
ECTS ECTS

Wynik w skali kraju
Kryteria oceny

Poziom
kompetencji
badanie

test
uznany

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

Absolwent biegle posługuje się materiałem
teoretycznym, stosuje go w praktyce,
swobodnie rozwiązuje ćwiczenia i
problemy w standardowych sytuacjach,
82-89

B

bardzo
dobrze

Wystarczające
samodzielnie poprawia błędy, których (zmienna
liczba jest niewielka
konstruktywna)

w porządku

74-81

64-73

60-63

C

D

E

Kandydat z wyższym wykształceniem
potrafi porównać, podsumować,
usystematyzować informacje doprowadziło
nauczyciel na ogół
samodzielnie stosuje go w praktyce;
w porządku kontrolować własne działania; poprawiać
błędy, wśród których są istotne, wybierać
argumenty potwierdzające opinie

Kandydat z wyższym wykształceniem
odtwarza znaczną
część
materiału
teoretycznego, wykazuje znajomość i
zrozumienie podstawowych przepisów, z
zadowalaj pomocą nauczyciela może analizować
ąco
materiał dydaktyczny, poprawiać błędy,
wśród których znajduje się znaczna liczba
istotnych

dość

Kandydaci na studia wyższe posiadają
materiał dydaktyczny na poziomie
wyższym niż podstawowy, znaczna jego
część
odtwarza
na
poziomie
reprodukcyjnym.

Średni
(reprodukcyjny)

zadowalająco

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 (chłonnyproduktywny)

niedostatecznie

nie przypisano

1-34

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 (chłonnyproduktywny)

niedostatecznie

nie przypisano

F

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.

