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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія соціальної відповідальності» 

 

Дисципліна 

«Психологія 

соціальної 

відповідальності» 

 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 галузь знань  05 

Соціальні та поведінкові 

науки  

 

Статус дисципліни 

вибіркова 

Мова навчання 

українська 

Кількість залікових  

модулів – 1 

спеціальність  

053 Психологія  

Рік підготовки: 

Денна – 1 

Семестр: 

Денна – 2 

 

Кількість  змістових 

модулів – 2 

рівень вищої освіти  – 

третій (освітньо-

науковий) 

 

Аудиторні години - 30  

Загальна кількість  

годин – 150 

 Самостійна робота: 

Денна – 120 

 

Тижневих годин – 10,  

з них аудиторних – 3 

 Вид підсумкового 

контролю – залік 

 

 

 

 



2. Мета і завдання дисципліни «Психологія соціальної 

відповідальності» 

2.1. Мета вивчення дисципліни – розкрити основні питання з даної 

дисципліни як соціальної системи знань, її категорії і понять, узагальнити 

пошукові і практичні напрацювання вітчизняних вчених, і дати картину дії 

соціальної відповідальності у різних аспектах життєдіяльності людини; 

забезпечити достатній обсяг знань з проблем соціальної відповідальності, 

дослідити значущість даного явища у суспільному та професійному житті. 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни. 

Педагогіка та психологія вищої школи, психологія як сфера мисле 

діяльності, психологія професійної креативності, аксіопсихологія особистості. 

3. Програма навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1 

Теоретико-методологічні основи соціальної відповідальності 

Тема 1. Відповідальність: ранні дослідження проблеми і її сучасний 

статус. 

Ретроспективний погляд на поняття відповідальності. Вивчення проблем 

відповідальності у зарубіжній та вітчизняній психології. 

Література [1; 3; 5; 8; 15] 

 

Тема 2. Теоретико-методологічне обґрунтування проблеми соціальної 

відповідальності. 

Сучасні підходи до питання соціальної відповідальності у професійній 

діяльності. Відповідальність психолога та її типологія. Професійний обов’язок 

психолога та його особистісне усвідомлення. 

Література [4; 6; 8; 23; 34] 
 

Тема 3. Методологічні засади цілісного вивчення відповідальності та її 

вияв у поведінці людини. 

Системний підхід до проблем відповідальності особистості. Зміст, структура 

та основні компоненти  предмета відповідальності особистості. 

Література [3; 6; 9; 16; 20] 

 

Змістовий модуль 2 

Процесуальний аспект проблеми мотивації відповідальної поведінки. 

Тема 4.  Психологічні механізми відповідальної поведінки. 

Мотивація відповідальної поведінки особистості. Базові механізми мотивації 

відповідальної поведінки. Намір та обов’язок як основні механізми мотиваційної 

регуляції поведінки. 

Література [4; 6; 8; 23; 34] 

 

Тема 5. Процесуальний аспект проблеми мотивації відповідальної 

поведінки. 

Теоретико-методологічні підходи до визначеної проблематики. Модель 

відповідальної поведінки та характеристика її структурних елементів. 

Відповідальний вчинок як завершальний етап реалізації мотиваційного процесу.  

Література [2; 7; 12; 34; 39] 



 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Психологія соціальної 

відповідальності» 

(денна форма навчання) 

 Кількість годин 

 Аудиторні 

години  

Самостійна робота 

Змістовий модуль 1. Відповідальність: ранні дослідження проблеми і її 

сучасний статус. 

Тема 1. Відповідальність: ранні 

дослідження проблеми і її сучасний 

статус. 

6 30 

Тема 2. Теоретико-методологічне 

обґрунтування проблеми соціальної 

відповідальності. 

6 30 

Тема 3. Методологічні засади 

цілісного вивчення відповідальності та її 

вияв у поведінці людини. 

6 20 

Змістовий модуль 2. Процесуальний аспект проблеми мотивації відповідальної 

поведінки. 

Тема 4. Психологічні механізми 

відповідальної поведінки. 

6 20 

Тема 5. Процесуальний аспект проблеми 

мотивації відповідальної поведінки. 

6 20 

Разом 30 120 

 

5. Самостійна робота 

№ п/п Тематика 

К-сть 

годин 

 

1. 
Відповідальність: ранні дослідження проблеми і її 

сучасний статус. 
30 

2. 
Методологічні засади цілісного вивчення 

відповідальності та її вияв у поведінці людини. 
30 

3. Психологічні механізми відповідальної поведінки. 20 

4. 
Теоретико-методологічне обґрунтування проблеми 

соціальної відповідальності. 
20 

5. 
Процесуальний аспект проблеми мотивації 

відповідальної поведінки. 
20 

Разом: 120 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Психологія соціальної відповідальності» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання: 

- стандартизовані тести; 



- поточне опитування; 

- командні проекти; 

- аналітичні звіти, реферати, есе; 

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- залік. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Психологія 

соціальної відповідальності» визначається за шкалою оцінювання: 

 

За шкалою 

ТНЕУ 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 №  Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-5 

2. Соціальна відповідальність: навч. посіб. 

Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 138 с. 

1-5 

3. Презентаційні матеріали 1-5 
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