
СОЦІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА СОЦІОЛОГІЯ 
Мета курсу: засвоєння основних підходів до вивчення фахових знань про 

категорії, функції та напрями теоретичної і практичної соціології, про суспільство як 
соціальну систему, соціальні зв’язки і відносини, соціальні інститути та групи, 
способи їх організації, закономірності функціонування і розвитку; ознайомити з 
пріоритетними напрямами досліджень галузевих соціологій, а також з основними 
методами проведення конкретних соціологічних досліджень.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як філософія, історія 
України та української культури, медична психологія,  психологія спілкування, 
соціальна медицина та громадське здоров’я  тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до організації та проведення конкретно-соціологічного 
дослідження у медичній; здатність скласти програму дослідження, анкету для 
отримання соціологічної інформації, провести обробку отриманої соціологічної 
інформації, оперувати даними медичної соціології; здатність икористовувати набуті 
навички соціальної діяльності та поведінки у повсякденній професійній та 
організаційно-управлінській діяльності для інтенсифікації процесу соціалізації в 
медичній сфері. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні етапи розвитку соціологічної думки і сучасні напрями її 

розвитку; визначення суспільства як соціальної реальності і цілісної саморегулюючої 
системи; основи соціальної диференціації та вплив її на людину; основні соціальні 
інститути, що забезпечують розвиток суспільства; механізми виникнення і способи 
розв’язання соціальних конфліктів; соціальну суть особистості, поняття соціалізації; 
соціальну суть праці; соціальні відносини, які формуються в трудовому колективі; 
теоретичні основи механізмів функціонування демократії; суть етнічних процесів та 
міжетнічних відносин; вплив релігії на суспільне життя; значення шлюбних відносин 
та сімейного життя для людини і суспільства; роль у суспільстві медицини як 
соціального інституту; зв’язок медицини з іншими соціальними інститутами та 
галузями суспільного життя; соціальні моделі системи охорони здоров’я; методику 
проведення соціологічних досліджень в медичній галузі. 

уміти: аналізувати явища соціального життя; орієнтуватися у системі зв’язків 
медицини та соціального життя; визначати роль соціальних впливів на здоров’я 
людини; орієнтуватися в реаліях економічного та політичного життя сучасного 
суспільства; проводити зрівняльний аналіз існуючих систем охорони здоров’я; 
підготувати і провести соціологічне дослідження. 

володіти: специфікою проведення соціологічних досліджень в галузі 
медицини;  навичками аналізу сучасних теорій індустріальної соціології; типів 
існуючих в сучасному світі політичних систем; навичками  вирішення проблем 
гендерної рівності в різних країнах світу, навичками вільного оперування 
професійною термінологією в даній сфері практичної діяльності.  

Основний категорійний апарат навчальної дисципліни  
Медична соціологія, соціологія медицини, соціологія у медицині, соціологія 

здоров’я; поняття „здоров’я” та „хвороба”; паттерни хвороб, спосіб життя, здоровий 
спосіб життя, валеологія, санологія, медичні вірування, „роль хворого” за 
Т.Парсонсом; традиційна та нетрадиційна медицина, моделі взаємостосунків у 
системі «лікар-пацієнт»: патерналістична, комерційна, контрактуалістична. 

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

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. Методика проведення соціологічних 
досліджень. Роль соціологічних досліджень у вирішенні проблем у системі охорони 
здоров’я та розвитку медичної науки. Види соціологічних досліджень. Основні 
напрями соціологічних досліджень в галузі медицини та охорони здоров’я. 

Суспільство як соціальний організм. Основні теорії походження суспільства. 
Основні підходи до вирішення проблеми типологізації суспільства. Соціальна 
стратифікація, цільові групи та система охорони здоров’я. Соціальна мобільність. 
Зв’язок між здоров’ям населення та соціальною диференціацією. Базові соціальні 
інститути та їхні функції. Медицина як соціальний інститут. Соціальна взаємодія і 
соціальні зв’язки. Соціальні відносини. Соціальні конфлікти. 

Особистість. Соціалізація особистості. Людина як біосоціальна система. 
Соціологічні теорії особистості. Соціальні типи особистості. Соціологічна структура 
особистості. Соціальний статус. Соціальна роль. Особистість як предмет вивчення 
медичної соціології. Поняття “соціалізація”. Механізми соціалізації. Основні теорії 
соціалізації. Моделі рольового тренінгу (Т. Парсонс), соціального вчення (Дж. 
Доллард, Б. Скіннер), міжособистісного спілкування (Ч. Кулі, Дж. Мід). Зв’язок 
теоретичних засад моделі міжособистісного спілкування з практикою групової 
психотерапії. Модель “когнітивної” соціалізації (Ж. Піаже, А. Маслоу). Вплив 
медичної науки на формування розуміння соціалізації в теорії психоаналізу (З. 
Фройд). Основні етапи процесу соціалізації. 

Соціологія економіки. Соціологія праці. Управління трудовим 
колективом. Об’єкт, предмет, функції, категорії соціології економіки. Економічне 
життя. Функції економіки. Економічні відносини. Соціально-економічна поведінка. 
Економічна культура. Економічні інтереси. Економічні моделі надання медичних 
послуг населенню. Праця як соціальний процес. Функції праці. Основні категорії 
соціології праці: характер праці, зміст праці, умови праці, ставлення до праці, 
зайнятість населення, мотивація трудової діяльності, трудова адаптація, трудова 
мобільність, трудова кар’єра тощо. Проблема пошуку шляхів підвищення 
продуктивності праці в соціології. Теорії наукового менеджменту (Ф.-В. Тейлор), 
менеджменту людських відносин (Е. Мейо). Особливості трудової діяльності в 
медичній сфері. Трудовий колектив. Функції трудового колективу. Трудовий 
колектив медичного  закладу. Соціометрія. Основи соціального управління трудовим 
колективом. Формування компонентів сприятливого соціально-психологічного 
клімату в колективах медичних закладів. Конфлікт у трудовому колективі та шляхи 
його розв’язання. 

Соціологія політики. Політична сфера суспільного життя. Політичний інтерес. 
Поняття влади. Способи здійснення влади. Політичний режим. Авторитаризм. 
Тоталітаризм. Демократія. Форми демократії. Механізми, що забезпечують 
функціонування демократичного суспільства. Політична система суспільства. Форми 
політичної системи. Форми державного правління та державного устрою. Правова 
держава та громадянське суспільство. Громадські організації та громадсько-політичні 
рухи. 

Етносоціологія. Соціологія релігії. Предмет етносоціології. Поняття про 
етнос. Етнічна ідентичність. Народність. Нація. Титульні нації. Національні меншини. 
Національно-етнічні процеси і відносини. Інтеграція. Асиміляція. Сепаратизм. 
Геноцид. Національне питання та націоналізм як соціальне явище. Етнічні процеси в 
українському суспільстві. Релігія: структура, функції, класифікація. Сакралізація. 
Секуляризація. Релігійні процеси в Україні. Вплив релігії на інші соціальні інститути. 
Взаємозв’язок релігії і медицини як соціальних інститутів. 



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 34 годин аудиторних навчальних занять і 56 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


