
ПЕРЕДМОВА 
Навчальна  дисципліна  «Соціально-психологічна  відповідальність»  відноситься  до

навчальних дисциплін вибіркового компоненту освітньої програми професійної підготовки
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія».

Метою викладання  навчальної  дисципліни  є:  допомогти  студентам  зрозуміти
специфіку  соціально-психологічної  відповідальності  особистості,  її  зв’язків  із  іншими
дисциплінами та галузями наукового знання; прагнення знати основні напрями досліджень
соціально-психологічної  відповідальності,  мати можливість застосування знань, принципів
формування  соціально-психологічної  відповідальності  особистості  для  підвищення
загального рівня соціальної відповідальності у суспільстві.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з основними
термінами  і  поняттями  та  навчити  їх  впливати  на  особливості  функціонування  психіки
людини у процесі  формування соціально-психологічної  відповідальності  на різних етапах
розвитку особистості.

Об’єктом  навчальної  дисципліни процес  формування  соціально-психологічної
відповідальності на різних етапах розвитку особистості. 

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  є вивчення  особливостей
функціонування  психіки  людини  у  процесі  формування  соціально-психологічної
відповідальності на різних етапах розвитку особистості.

Після  вивчення  курсу  «Соціально-психологічна  відповідальність»  здобувачі  вищої
освіти  першого  бакалаврського  рівня  на  базі  повної  загальної  середньої  освіти  (шифр
компоненти освітньої програми – ОК 21) повинні володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК  4.  Здатність  самостійно  збирати  та  критично  опрацьовувати,  аналізувати  та

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.
СК 7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати

аргументовані висновки та рекомендації.
Методи  та  форми  навчання: методи  теоретичного  дослідження;  лекційні,

семінарські заняття, індивідуальна й самостійна робота; робота в мережі Internet, написання
дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  презентування  власних
проектів.

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Метою  поточного
контролю є  перевірка  у  здобувачів  вищої  освіти  рівня  набутих  на  лекціях,  семінарських
заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь.
Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента.
Структура  поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної  форм  навчання.
Формою підсумкового контролю знань є диференційований залік.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми

професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053 «Психологія». «Соціально-психологічна відповідальність» (для здобувачів вищої освіти
першого бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти
освітньої  програми  –  ОК  21)  базується  на  результатах  навчання,  визначених  освітньо-
професійною програмою, зокрема: 

ПРН  1.  Аналізувати  та  пояснювати  психічні  явища,  ідентифікувати  психологічні
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

ПРН  3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПРН  9.  Пропонувати  власні  способи  вирішення  психологічних  задач  і  проблем  у
процесі  професійної  діяльності,  приймати  та  аргументувати  власні  рішення  щодо  їх
розв’язання.

ПРН 15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.

ПРН  17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.


