
Анотація 

з  дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА СОЦІОЛОГІЯ» 

   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. 

   Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами 
як:соціальна медицина, громадське здоров’я ; біостатистика; маркетинг 
медичних послуг; основи охорони праці в галузі;основи психології та 
міжособове спілкування тощо. 

   Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:    формування світоглядних позицій і переконань щодо 
ролі медицини та медичного працівника в суспільстві та  вміння вирішувати 
практичні проблеми під час професійної діяльності в галузі стоматології та в 
освітньому процесі, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

 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 стоматології 

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 інформацією  про: напрями соціологічних досліджень в галузі 
медицини; сучасні теорії індустріальної соціології; типи існуючих в сучасному 
світі політичних систем; шляхи вирішення проблем гендерної рівності в різних 
країнах світу. 

   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. 

 СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ Я. 
Роль соціологічних досліджень у вирішенні проблем у системі охорони 
здоров’я та розвитку медичної науки. Види соціологічних досліджень. 
Спостереження. Опитування. Аналіз документів. Соціологічний експеримент. 
Програма соціологічного дослідження. Методи формування вибірки. Основні 
напрями соціологічних досліджень в галузі медицини, стоматології та охорони 
здоров’я. 

СОЦІОЛОГІЯ МЕДИЦИНИ. Предмет соціології медицини. Поняття 
“здоров’я” та “хвороба”. Медичні переконання. Медицина як професія. 
Соціальні відносини в медичній галузі. Соціальна організація медичної 
допомоги. Порівняльний аналіз систем охорони здоров’я. Напрями 
реформування системи охорони здоров’я України. 

   Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі годин 40 аудиторних навчальних занять і 50 
години самостійної та індивідуальної роботи. 

   Форма семестрового контролю: залік. 


