
Професійна етика соціолога 

Тип дисципліни: обов’язковий 
Семестр: Перший 
Обсяг дисципліни: Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 
лекції – 14, практичні – 28. 
Лектори: к. соц. н., доцент Гвоздецька Богданна Григорівна 
Результати навчання:  
Студент повинен знати теоретичні засади професійної етики, її структуру і функції, місце 
професійної етики в загальній теорії етики; поняття професіоналізму його етичний аспект, 
моральну культуру особистості; морально-правову регламентацію професійної діяльності 
соціологів; специфіку проведення різних видів опитування; кодекс професійної етики 
соціолога САУ. 
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
 Поняття і сфера етики. Професійна етика та її взаємозв'язок із загальною теорією 
моралі. 
 Професійна діяльність соціолога в контексті актуалізації професійної етики. 
 Проблема професіоналізму соціолога в умовах соціальних трансформацій в Україні  
 Морально-правова регламентація професійної діяльності соціологів  
 Специфіка проведення різних видів опитування  
 Соціально-психологічні особливості проведення опитування 
 Професія та кар’єра соціолога. Звітність і контроль соціолога 
 Кодекс професійної етики соціолога САУ 
Рекомендована література:  

Прикладна етика : навч. посіб. / Т. Г. Аболіна, В. Г. Нападиста, О. Д. Рихліцька та ін. – 
К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 392 с. 

Гоманюк М.А. Інтерв’юер у масовому опитуванні. Кишеньковий навчально- 
методичний посібник. – Херсон: Гілея, 2013. – 84 с. 

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология. Учебное пособие для вузов / 
М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – М., 2003. – 312 с. 

Паніна Н. Професійна етика і соціологія в Україні (до прийняття Кодексу професійної 
етики соціолога САУ) / Н. Паніна // Соціол.: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - № 3. - С. 
5-8. 

Кодекс професiйної етики соціолога (Затверджений П'ятим з'їздом Соціологічної 
асоціації України, 20 травня 2004 року, Київ)  http://www.sau.kiev.ua/ 

Попова И.М. Социология. Введение в специальность. Учебник для студентов высших 
учебных заведений. Киев : Тандем, 1997. – 287 с. 

Сурмін Ю.П. Майстерня вченого : Підручник для науковця. – К. : Навчально – 
методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент – освіти в Україні», 2006. – 
302с. 
Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч. посібник. -К.: Академвидав, 2011. - 256 с. 
Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
 Поточний контроль (70 %). 
 Підсумковий контроль (30 %, залік). 

Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 
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