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Мета курсу – сформувати у студентів погляди на суспільство, як на складний, але 

цільний і динамічний організм, та на своє місце як людини і як фахівця в суспільній 
системі. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Соціологія та медична соціологія» предметно 
пов’язана зі знанням: філософії, основ біоетики та біобезпеки, історії України та 
української культури тощо. Дисципліна закладає підґрунтя для вивчення таких дисциплін 
як: медична конфліктологія, соціальна медицина та організація охорони здоров’я та ін. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності; навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій; визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 
взятих обов’язків; здатність приймати обґрунтовані рішення;  здатність працювати в 
команді; навички міжособистісної взаємодії; здатність застосовувати професійні та 
правові стандарти в повсякденній професійній практиці; здатність ефективно 
застосовувати сукупність професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій 
при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних 
досліджень та заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; здатність 
виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи 
організації охорони здоров’я. 

Програмні результати навчання: здійснювати медсестринське адміністрування; 
забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі; організовувати та проводити навчання 
пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань; проводити медико-гігієнічну 
пропаганду; належно вести відповідну медичну документацію; усвідомлювати та 
керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками; 
підвищувати загальноосвітній культурний рівень на основі знань про історичний 
розвиток суспільства. 

Очікувані результати навчання:  
знати: основні категорії соціології, об’єкт та предмет соціології, предмет медичної 

соціології; структуру та функції соціології; напрямки соціології медицини; теоретичні 
відомості про витоки соціальних знань, історичний шлях розвитку світової та української 
соціологічної думки. Історію розвитку медицини в світі та в Україні та її взаємозв’язок з 
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; соціальні моделі системи охорони здоров’я; 

вміти: аналізувати явища соціального життя; орієнтуватися у системі зав’язків 
медицини та соціального життя; визначати роль соціальних впливів на здоров’я людини; 
орієнтуватися в реаліях економічного та політичного життя сучасного суспільства; 
проводити порівняльний аналіз існуючих систем охорони здоров’я; підготувати і 



провести соціологічне дослідження;  скласти програму дослідження, анкету для 
отримання соціологічної інформації;  проводити обробку отриманої соціологічної 
інформації; оперувати даними медичної соціології;  використовувати набуті навички 
соціальної діяльності та поведінки у повсякденній професійній та організаційно-
управлінській діяльності для інтенсифікації процесу соціалізації в медичній сфері. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Соціологія як наука. Предмет і об’єкт соціології. Структура соціології. Теоретична 

соціологія. Спеціальні соціологічні теорії. Емпіричні соціологічні дослідження. Функції 
соціології як науки. Значення соціології для розвитку медицини як науки і як виду 
суспільної практики. Передумови виникнення соціології. Основні етапи становлення і 
розвитку соціології як науки. Соціологія сім’ї. Гендерні відносини. Сім’я як специфічна 
мала соціальна група і як важливий соціальний інститут. Поняття про шлюб. Історичні 
форми шлюбу. Класифікація сім’ї. Життєвий цикл сім’ї. Функції сім’ї. Сучасні тенденції 
розвитку шлюбних і сімейних відносин. Умови життя сім’ї та вплив їх на стан здоров’я 
людини. Поняття “гендер” та “гендерні відносини”. Проблема гендерної рівності в 
суспільстві та зокрема, в галузі охорони здоров’я. Демографічні процеси. Соціологія 
медицини та здоров’я. Предмет соціології медицини. Поняття “здоров’я” та “хвороба”. 
Медичні переконання. Медицина як професія. Соціальні відносини в медичній галузі. 
Система відносин лікар – пацієнт – медична сестра. Медична влада. Лікарська помилка. 
Соціальна організація медичної допомоги. Порівняльний аналіз систем охорони здоров’я. 
Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в Україні. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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