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Метою навчальної дисципліни є утвердження в світогляді студента погляду на 

суспільство як на об'єктивно взаємопов'язане ціле, з’ясувати місце і функції кожного 

соціального явища і процесу в рамках соціологічного цілого, дати потрібні орієнтири, 

зрозуміти обставини життя, що нас оточують, сприяти пошуку виходу з лабіринту умов 

соціального буття, послужити своєрідним компасом у буремному морі людських відносин.  
Міжпредметні зв’язки: Дисципліна «Соціологія» в структурно-логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: українська мова (за 

проф. спрямуванням), іноземна мова. Вивчення дисципліни формує засади подальшого 

вивчення студентом дисциплін загально-професійного циклу та практичної підготовки – 
соціальна медицина, громадське здоров’я, загальна практика (сімейна медицина), що 

передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування умінь 

застосовувати отримані знання в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність діяти 

соціально,відповідально та свідомо; здатність до проведення епідеміологічних та медико-
статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та 

медичної інформації; здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-
економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції; 

здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, 

проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності 

використання медичних ресурсів; здатність до проведення заходів щодо організації та 

інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 
           Програмні результати навчання: використовувати державну мову та знання іноземної 

мови для пошуку інформаційних медичних джерел, моніторингу сучасних тенденції розвитку 

галузі, їх аналізу та прийняття обґрунтованих рішень,  нести відповідальність за своєчасне 

набуття сучасних знань; застосовувати інформаційні і комунікаційні технології у професійній 

діяльності, використовувати їх для оновлення та інтеграції знань, а також для професійного 

саморозвитку; вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на 

підставі нормативних документів, використовуючи стандартну технологію, готувати звіт про 

особисту виробничу діяльність за узагальненою формою; проводити епідеміологічні та 

медико-статистичні дослідження здоров’я населення, виявляючи групи, території, час та 

фактори ризику, з урахуванням соціально-економічних та біологічних детермінант, 

використовуючи статистичні та лабораторні методи; здійснювати аналіз захворюваності 

населення, обробку державної, соціальної, економічної та медичної інформації з 

використанням стандартних процедур. 
Програмні результати навчання:  
знати: основні поняття та категорії курсу; загальні положення класичних 

соціологічних теорій; сучасні напрямки соціологічного теоретизування та методологічні 

принципи; основні емпіричні соціологічні методи дослідження сучасного суспільства. 
вміти: здійснювати критичний аналіз теоретичної та прикладної літератури в галузі 

соціології;  навички з постановки проблеми, мети й задач соціологічного дослідження; 

обґрунтовувати вибір методів і методик для розв’язання дослідницької проблеми, реалізації 

мети та вирішення задач дослідження; здійснювати кількісний та якісний аналіз соціальної 



інформації; планувати соціологічне дослідження та скласти соціологічну звітність; зібрати й 

проаналізувати кількісну та якісну соціальну інформацію; підготувати аналітичні, 

дослідницькі й навчально-наукові роботи в галузі соціології; використовувати інформаційні 

технології та програмне забезпечення в галузі соціології. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Становлення соціології як самостійної науки: основні соціологічні поняття. 

Науковий статус соціології. Місце соціології в системі суспільних наук. Методологічні основи 

соціології. Предмет і метод соціології як сучасної науки про суспільство. Методологічні й 

практичні функції соціології. Структура соціологічної системи знання. Місце й роль загальної 

соціологічної теорії в соціології. Роль спеціальних соціологічних теорій. Класифікація 

спеціальних соціологічних теорій. Органічний зв'язок конкретно соціологічних досліджень з 

загальної  та спеціальними соціологічними теоріями. Місце і роль конкретно-соціологічних 

досліджень в розвитку міжнародного права. Проблема розвитку соціології в сучасний період 

її розвитку. Генеза розвитку соціологічних поглядів на протоетапі соціологічних вчень.  
 Соціологія в Україні: становлення й етапи розвитку соціологічної думки в Україні. 

Джерела української протосоціології. Соціальна думка України ХУІ- першої половини ХІХ ст. 

( Г. Сковорода, Т. Шевченко та інші ). Початки української соціології. Соціологічна 

проблематика в творчості М. Драгоманова, М. Ковалевського, М. Костомарова, С. 

Подолинського. О. Потебні, І. Франка та інших. Соціологічні студії в рамках Наукового 

товариства ім. Т. Шевченка. Інституалізація української соціології. Українська соціологія поч. 

ХХ ст. у контексті світової соціологічної думки. Соціологія М. Грушевського і його праця у 

ВУАН. Розвиток соціологічної теорії у працях О. Кістяківського, М. Шаповала, В. 

Липинського, В. Старосольского та інших. Соціологічні дослідження українських вчених в 

еміграції. Соціологія радянського періоду та її криза. Основні напрямки розвитку соціології в 

сучасній Україні. 
            Суспільство як соціальна система: суспільство як цілісна система: ознаки 

суспільства: територія, здатність підтримувати і відтворювати високу інтенсивність зв'язків, 

автономність і високий рівень саморегуляції, інтегративна властивість. Індивід і суспільство. 

Різноманітність методологічних підходів до системного аналізу суспільства. Аналіз чинників 

стабільності суспільства як системи в межах структурно- функціонального підходу, концепції 

технологічного і культурного детермінізму. Дослідження соціальних змін, їх джерел в межах 

―теорії соціальних змін‖ /"зміна рівноваги", "зміна структури"/. Розвиток суспільства в 

концепціях еволюціоналізму, теоріях циклічного розвитку, маятникових теоріях. 
 Культура як соціальний феномен: культура як якісна інтегративна характеристика 

суспільного життя, його втілений в досягненнях розвиток. Особливості соціологічного 

підходу до вивчення культури: аналіз культури в широкому і вузькому розумінні. Основні 

сфери прояву культури. Аналіз багатовимірної структури культури: складові культури і їх 

змістовне наповнення / поняття, уявлення, зразки поведінки, цінності і норми, мова, ідеологія: 

форми культури / загальнолюдська, суперкультура, субкультура, контркультура, девіантна і 

особистісна культура /. Типи культури: елітарна, народна і масова. Культурні універсалії. 

Основні підходи до порівняльної оцінки культур: етноцентристський і культурний релятивізм. 
 Особистість у системі соціальних відносин: співвідношення понять "людина", 

"індивід", "особистість". С.Рудницький про зв'язок людини і природи. Поняття особистості у 

соціології. Основні ознаки особистості. Основні теоретичні підходи до аналізу особистості та 

її розвитку: теорія "дзеркального Я " Ч. Кулі ; психоаналітичні теорії 3. Фрейда і Е. Еріксона, 

теорія пізнавального розвитку Ж. Піаже, теорія морального розвитку Л. Колберга, 

диспозиційна концепція В.А. Ядова; О. Якуба про внутрішню духовну структуру особистості. 

Статусно- рольова структура особистості. Соціальний статус - місце, яке займає особистість в 

мережі соціальних відносин. 
 Соціальна стратифікація та соціальна мобільність: поняття соціальної структури 

суспільства. Основні підходи до аналізу проблем соціальної структури в історії соціологічної 

думки. Соціальні спільності та соціальні групи як елементи соціальної структури суспільства: 

сутність, типологія, їх місце та роль в суспільній системі. Процес формування соціальної групи 

як суб'єкта суспільного життя: його умови, чинники та механізми. Внутрішні та зовнішні 



взаємодії у соціальних групах. Групова ідентифікація та групова солідарність. Групова 

самоідентифікація особистості, її роль у формуванні та життєдіяльності людини. Типи 

соціальних груп: демографічні, етнічні, територіально- поселенські, професійні тощо та їх 

характеристика. Особливості функціонування соціальних груп, їх способу життя. Проблеми 

"ювенізації " і "постаріння", "маскулінізації"' та "фемінізації"' сучасного суспільства. 

Соціологічний підхід до аналізу взаємодії між основними демографічними групами 

суспільства, його роль у гармонізації соціального розвитку. Сутність соціальної стратифікації. 

Причини і вияви соціальної нерівності. Соціальна нерівність та прогрес суспільства позитивні 

і негативні аспекти проблеми. Особливості функціоналістичного А.Г. Парсонс, Р. Мертон, Дж. 

Александер, К. Девіс, У. Мур, конфліктного /К. Маркс, М. Вебер, Р. Дарендорф, Л. Козер / та 

еволюційного / Г. та Д. Ленскі / підходів до аналізу соціальної стратифікації. 
 Етнонаціональна структура суспільства: сутність та специфіка етнічних спільнот. 

Етнос і соціум. Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот з позиції природи і 

характеру утворення етносу, форми його існування, рушійних сил розвитку. Етнос як 

природне, соціально-історичне явище і як соціально-психологічний феномен. Форми етнічних 

спільнот (рід, народність, нація) та їх характеристика. Природньо-географічні, соціально-
економічні та соціально-політичні чинники розвитку етносів, їх вплив на функціонування 

етнічних спільнот на різних етапах розвитку. Соціокультурні чинники функціонування етносу. 

Наукова, культурно-просвітницька, релігійна еліта і її вплив на функціонування етнічних 

структур, роль у творенні соціокультурного середовища етносу, формуванні та консолідації 

нації. 
 Соціологія девіацій та конфлікту: впорядкованість суспільства і система соціального 

контролю. Тотальний чи частковий контроль: проблема ефективності. Механізми соціального 

контролю: внутрішній контроль через соціалізацію; зовнішній контроль - санкціонування 

через груповий тиск; санкціонування через примус; соціальний контроль через управління 

ситуацією. Основні елементи соціального контролю: соціальні норми і санкції. Соціальні 

норми як засоби регуляції поведінки індивідів і груп. Види соціальних норм. Норми права і 

норми моралі. Б. Кістяківський про право як соціальний феномен. Дієвість соціальних норм. 

Соціальні санкції: санкції позитивні і негативні, формальні і неформальні.  
 Специфіка дослідження соціальних проблем: проблема співвідношення 

теоретичного та емпіричного рівнів пізнання в соціології. Суть конкретно-соціологічних 

досліджень. Типи досліджень. Поняття: стратегія дослідження, програма, техніка, метод, 

методика. Основні етапи дослідження.  Поняття соціологічного дослідження та його види. 

Специфіка емпіричного соціологічного дослідження. Основні етапи соціологічного 

дослідження. Програма конкретного соціологічного дослідження та її функції. Основні вимоги 

до складання програми дослідження та її структура. Методологічна частина програми та її 

зміст: формулювання теми, мети, завдань дослідження.  
Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


