
Анотація на дисципліну  
СОЦІОЛОГІЯ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — формування у студента цілісного розуміння суспільства як 
системи, соціальної сутності медицини, соціальних аспектів здоров’я, набуття 
вміння вирішувати виклики спектру соціальної стратифікації, конфліктології та 
ресоціалізації.   
Навчальна дисципліна пов’язана із соціально-гуманітарними дисциплінами, які 
викладаються на І курсі: філософією, історією України та української культури; 
основами біоетики та біобезпеки; та курсами за вибором: соціальною 
психологією, політологією, етикою, естетикою, релігієзнавством, теорією 
пізнання, основами економічних теорій тощо. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розуміння суспільства як цілісної системи, 
медицини як його сфери та фармації як її підсистеми; здатність розуміння 
особи фармацевта у соціальному контексті функціонування медицини, здоров’я 
як соціального феномену; здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, що 
виникають у соціальній практиці фармації та самого провізора, що 
передбачають проведення досліджень, здійснення інновацій та 
характеризуються невизначеністю умов і вимог. 
Програмні результати навчання: 
знати: основні категорії соціології, такі як: суспільство, соціум, об’єкт та 
предмет соціології, предмет медичної соціології; структуру та основні функції 
соціології, напрямки соціології медицини; теоретичні відомості про витоки 
соціальних знань, історичний шлях розвитку світової та української соціологіч-
ної думки; історію розвитку фармації як соціального явища у світі та в Україні 
та її взаємозв’язок із соціологією; визначення понять особистість, індивід, 
індивідуальність, соціалізація, агенти соціалізації, суть теорії потреб А. Маслоу, 
основні типи особистостей, соціальній зв’язок, теорії міжособистісної 
взаємодії, фактори, що визначають поведінку людини, основні форми 
соціального контролю; сутність та основні складові соціальної структури 
суспільства;  особливості соціальної стратифікації і соціальної нерівності, теорії 
соціальної стратифікації, класи суспільства, критерії середнього класу, 
маргінальні суспільні групи, види соціальної мобільності; визначення поняття 
конфлікту, конфліктологія, функції конфліктів, типи конфліктів, основні теорії 



конфліктності, причини міжособистісних конфліктів, стилі розв’язання 
конфліктів; 
уміти: пояснити зв’язок соціології з медичними науками, зокрема фармацією, 
та значення вивчення цієї дисципліни для фармацевта, виділяти структуру 
соціології та рівні соціологічних знань, розрізняти основні напрямки медичної 
соціології; проаналізувати соціальний контекст медицини, її роль та місце у 
структурі суспільства, визначати основні напрямки та цілі даної галузі знання і 
практики; на прикладах проаналізувати чотири стадії соціалізації, визначити, 
які агенти соціалізації найбільше впливають на якій стадії; відтворити процес 
соціалізації медичного працівника, визначити агентів його соціалізації; 
розуміючи природу і причини суспільної нерівності, усвідомлювати важливість 
ведення соціально відповідальної бізнесу у фармацевтичній сфері; на прикладах 
аналізувати процеси соціальної мобільності в українському суспільстві, 
формування середнього класу в Україні, статус провізора в сучасному 
суспільстві; визначати типи конфліктів, аналізувати конфліктну ситуацію, 
визначати передвісників конфлікту, застосовувати отриманні знання при 
вирішенні конфліктів в повсякденному житті, знаходити причини і наслідки 
основних соціальних протиріч. 
Зміст навчальної дисципліни: 
СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО. Соціологічні аспекти фармації. 
Суспільство як соціальна система. Соціологія особистості.  Формування 
особистості медичного працівника. Соціальний статус і роль провізора. 
Соціологія конфлікту. Вирішення та запобігання конфліктам в медицині. 
Медико-соціальні аспекти забезпечення  здоров'я. Соціальні причини 
захворювань та умови їх успішного лікування. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 
 
 


