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Опис дисципліни
Дисципліна«Психологія соціальної відповідальності» покликана розкрити основні питання
соціальної відповідальності як соціальної системи знань, її категорії і поняття, 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..
Структура курсу

Аудиторні
години

Тема

Результати навчання

Завдання

3/1

1.Відповідальність: ранні
дослідження проблеми і її
сучасний статус.

Знати термінологію, вміти пояснювати базові
концепти соціально-психологічної
відповідальності, сформувати теоретичне
розуміння значення відповідальності у
повсякденному та професійному житті.

тести,
поточне
опитування

3/2

2.Теоретикометодологічне
обґрунтування проблеми
соціальної
відповідальності.

Знати етичні засади фахової діяльності та
вміти їх використовувати у професії

командні
проекти,

1

3/1

3. Методологічні засади
цілісного вивчення
відповідальності та її вияв
у поведінці людини.

Проводити
аналіз
компонентів
відповідальності особистості, розуміти зміст і
структуру
предмета
відповідальності
особистості.

Поточне
опитування
тести

3/2

4. Соціальна
відповідальність людини
та держави.

Знати сутність та параметри розвитку
соціальної відповідальності людини вміти
аналізувати функції соціальної
відповідальності держави.

Поточне
опитування
тести

3/1

5. Формування відносин
роботодавців з
працівниками на засадах
соціальної
відповідальності

Сформувати знання про корпоративну
соціальна відповідальність у внутрішньому
середовищі, знати міжнародне законодавче
регулювання трудових відносин на основі
соціальної відповідальності бізнесу (СВБ)
,оволодіти практикою трудових відносин крізь
призму концепцій корпоративної соціальної
відповідальності та корпоративного
громадянства в Україні.

Поточне
опитування
тести

3/2

6. Психологічні механізми
відповідальної поведінки.

Вміти аналізувати психологічні механізми
відповідальної поведінки та використовувати ці
знання у повсякденній фаховій діяльності.

презентації
результаті
в
виконаних
завдань та
досліджень

3/1

7.Процесуальний аспект
проблеми мотивації
відповідальної поведінки

Формувати навички, необхідні для здійснення
ефективної фахової діяльності.

виступи на
наукових
заходах,
залік

3/2

8.Стратегічні напрями
розвитку соціальної
відповідальності в Україні

Аналізувати зовнішні та внутрішні чинники
розвитку соціальної відповідальності в Україні,
знати мету, завдання і цілі Стратегії сприяння
розвитку соціальної відповідальності бізнесу в
Україні на період до 2020 р.

Поточне
опитування
тести

3/1

9. Психологічні механізми
відповідальної поведінки.

Аналізувати механізми відповідальної
поведінки

3/2

10. Стратегічні напрями
розвитку соціальної
відповідальності в Україні

Аналізувати стратегічні напрямки розвитку
соціальної відповідальності в Україні
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування
(наприклад, програма Kahoot).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
3

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Опитування під час занять – усно

10

Модуль 1 (теми 1-3) – тестування, анкетування

20

Модуль 2 (теми 4-5) – тестування, анкетування

20

Ессе (теми 7-8) – індивідуальна письмова робота

10

Екзамен (теми 1-15) – тести, завдання

40

Остаточна оцінка за курс «Психологія соціальної відповідальності» розраховується за 100бальною шкалою (форма підсумкового контролю – залік).
Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

4

