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Психологія соціальної відповідальності 

Рівень вищої освіти – третій, освітньо-науковий 
Освітньо-наукова програма «Психологія»  
 
 

Рік навчання: І, Семестр: ІІ 

   Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

ПІП к. психол. н., доцент Надвинична Тетяна Лонгінівна 

Контактна інформація ps-tneu@ukr.net, +380673706372 

Опис дисципліни 
Дисципліна «Психологія соціальної відповідальності» 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. 

Структура курсу 
 

Аудит
орні 

години 
 

Тема Результати навчання Завдання 

6 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. 

стандартиз
овані тести, 
поточне 
опитування 

6 2.Теоретико-
методологічне 
обґрунтування проблеми 
соціальної 
відповідальності. 

Знати етичні засади фахової діяльності та вміти 
їх використовувати у професії 

командні 
проекти, 
аналітичні 
звіти, 
реферати, 
есе 

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

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

розрахунко
ві та 
розрахунко
во-графічні 
роботи 



   

2 
 

 

6 4. Психологічні механізми 
відповідальної поведінки. 
 

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

презентації 
результатів 
виконаних 
завдань та 
досліджень 

6 5. Процесуальний аспект 
проблеми мотивації 
відповідальної поведінки 

Формувати навички, необхідні для здійснення 
ефективної фахової діяльності. 

виступи на 
наукових 
заходах, 
залік 

 

Літературні джерела  
1. Баюра Д.О. Формування системи корпоративного управління на засадах соціальної 

відповідальності. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія 
«Економіка». 2014. № 10. С. 18–22. 

2. Грищук В.К. Соціальна відповідальність. Навчальний посібник, Львівський університет 
внутрішніх справ. 2015. 152 с. 

3. Дригус М. Т. Особистісний детермінант продуктивності навчання. Ментальність. 
Духовність. Саморозвиток особистості. Тези доповідей та матеріали Міжнар. науково-практ. конф., 
Київ – Луцьк, 2014. С 433 – 435. 

4. Етичний кодекс психолога. Психолог. 2014. №43 (139). С.1-4 (вкладка). 
5. Етичні особливості професійної діяльності практичного психолога (В. И. Бочелюк) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа :  http://psichology.com.ua/etichni-osoblivosti-profesijno%D1%97-
diyalnosti-praktichnogo-psixologa-v-i-bochelyuk/ 

6. Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для академического 
бакалавриата. Под общ. ред. В. Я. Горфинкеля, Н. В. Родионовой. М.: Издательство Юрайт, 2016. 
570 с.  

7. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. Навч. посіб. Національний 
технічний університет України «Київський політехнічний інститут». 2015. 180 с.  

8. Савченко І.Г. Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови 
соціальної держави: дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. Національна академія держ. управління 
при Президентові України. Харківський регіональний ін- т держ. управління. Х., 2017. 202 с. 

9. Соціальна відповідальність.Навчальний посібник. О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, Л. І. 
Чернобай, С. Б. Романишин, Н. О. Вацик. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 328 с.  

10. Шира Н.О. Напрями впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності в 
практику українських підприємств [Електронний ресурс]. Н.О. Шира, А.І. Іващенко. Ефективна 
економіка. 2018. №11. Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2502 

11. Bystedt, S., Rozental, A., Andersson, G., Boettcher, J., &Carlbring, P. (2014). Clinicians’ 
perspectives on negative effects of psychological treatments.  

12. David Chandler . Strategic Corporate Social Responsibility: Sustainable Value Creation. SAGE 
Publications. 2019. 480р. 

 

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 

http://psichology.com.ua/etichni-osoblivosti-profesijno%D1%97-diyalnosti-praktichnogo-psixologa-v-i-bochelyuk/
http://psichology.com.ua/etichni-osoblivosti-profesijno%D1%97-diyalnosti-praktichnogo-psixologa-v-i-bochelyuk/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2502


   

3 
 

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 
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 «Психологія соціальної відповідальності» розраховується за 
результатами диференційованого заліку. 
 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS 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 
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