1. Анотація курсу:
Семестр – 1
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 75
із них лекцій – 10, практичних занять – 18, самостійна робота – 47
кредитів ЄКТС – 2,5

Розбудова незалежної Української держави супроводжується значними трасформаціями
у сфері суспільних відносин, змінами соціальної структури, формуванням нових систем
взаємозв'язків, спільнот. Вказані процеси зумовлюють усвідомлення важливості вивчення
соціуму, набуває особливої актуальності соціологічний підхід у дослідженні суспільних
явищ та процесів.
Cоціологія як наука вивчає суспільство та суспільні відносини, до предмету її вивчення
відносяться також питання взаємостосунків людини з суспільством, що зумовлюють її
поведінку, створення та функціонування соціальних груп, організацій, інститутів, вивчення
соціальної стуктури суспільства та інші проблеми, які спостерігаються у людських
спільнотах.
Серед гуманітарних наук соціологія займає особливе місце: вона активно впливає на
розвиток суспільства і сучасної людини. Освоєння соціологічних знань стає сьогодні
необхідною складовою не тільки загального процесу гуманітаризації вищої освіти, але й
процесу гуманізації сучасного суспільства загалом. Над усе необхідним в наш час є не лише
покращення суспільно-політичного устрою в країні, але й вивчення особистісних рис
індивідів і взаємин між спільнотами, появи нового соціологічного мислення і свідомості,
виявлення суспільних проблем та їх розв'язання. Належне місце соціологічне знання повинно
зайняти і у підготовці фахівців системи охорони здоров'я, що надасть їм можливість
розуміння ролі власної професії в системі суспільних відносин, розширить світогляд для
кращого виконання своїх професійних завдань.
Соціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна:
а) базується на певних аспектах історичних та економічних знань;
б) закладає основи для пізнання суспільства та його аналізу, усвідомлення соціальних
можливостей людини та її діяльності в різних видах суспільств;
в) розглядає сутнісний зв’язок суспільства в цілому та систем охорони здоров’я,
захисту материнства і дитинства, врахування потреб різних верств населення.
Предмет «Соціологія та медична соціологія» розвиває соціологічне мислення у
студентів, формує світогляд майбутніх медиків, що дозволить якісно здійснювати свої
обов׳язки, гуманно ставитися до оточуючих, розуміти місце особистості в суспільстві.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою.
Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЄCTS – залікових кредитах,
які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модулю (залікового кредиту).
Програма дисципліни структурована в один модуль.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, семінарські заняття,
самостійна робота студентів, підсумкові заняття
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними
цілями. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тести,
розв'язування ситуаційних задач, письмові роботи, творчі роботи
Підсумковий контроль засвоєння модулю проводиться після його завершення. Оцінка
успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою і
має визначення за системою ЄСТS та шкалою, прийнятою в Україні.

2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити (Prerequisite): ґрунтується на вивченні студентами історії України,
української культури, правознавства, суспільствознавства («Людина і суспільство»)
Постреквізити (Postrequisite): при вивченні курсу «Соціологія та медична соціологія»
сприятливим чинником є взаємодія із соціально-гуманітарними дисциплінами
дисциплінами «Філософія», «Політологія», «Етика», «Логіка», «Історія України та
української культури», «Естетика», «Релігієзнавство», «Основи економічної теорії»,
«Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Безпека життєдіяльності. Основи біоетики
та біобезпеки», а також з такими нормативними дисциплінами та курсами за вибором як
«Медична та психологічна реабілітація», «Сучасні напрямки у психології», «Психологія
здоров'я людини» тощо.

3. Мета курсу: є оволодіння студентами навичками соціологічного аналізу суспільства,
визначення свого місця та ролі у ньому, формування розуміння закономірностей
функціонування та розвитку медицини та охорони здоров’я як соціального інституту,
взаємозв’язків здоров’я і соціальних аспектів життєдіяльностей людей, застосування у житті
та медичній практиці соціологічних знань.

4. Результати навчання дисципліни:
формування культури особистості, майбутнього лікаря на засадах гуманізму та
загальнолюдських цінностей, за умов оволодіння базовим набором загальних та спеціальних
компетентностей, теоретико-методологічними знаннями з дисципліни та практичними
вміннями і навичками.
Студент у ході вивчення курсу повинен знати:
- закономірності формування соціальної структури суспільства; наукові підходи до
проблеми розвитку суспільства;
- сутність процесу соціалізації, набуття соціального статусу та ролі;
- причини конфліктності та шляхи їх подолання;
- основні напрямки досліджень в медичній соціології та методи їх проведення.
Студент повинен уміти:
- Визначати місце медиків як соціальної групи у соціальній структурі суспільства
- Враховувати у професійній діяльності соціальний статус пацієнта, його соціальні ролі
як засіб впливу на хворого для його ефективного лікування.
- Визначати роль соціальних та соціально-психологічних чинників в розповсюдженні
хвороб
- Використовувати знання щодо ресоціалізації та соціалізації протягом життя при роботі
з важкохворими та травмованими пацієнтами.
- Застосовувати отримані знання з соціології медицини та соціології охорони здоров’я
для встановлення належних стосунків з пацієнтами та колегами.

5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять для студентів 1 курсу
Тематика практических занятий для студентов 1 курса
Subjects of practical employment for the students of 1 courses
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a theme of practical employment

Соціологія як наука про суспільство
Социология как наука об обществе
Sociology as a science about society
Методи соціологічних досліджень
Методы социологических исследований
The methods of sociological researches
Історія розвитку соціології
История развития социологии
Historical development of sociology
Соціальна структура суспільства
Социальная структура общества
Social structure of a society
Соціальна стратифікація
Социальная стратификация
Social stratification
Соціологічна концепція особи. Соціалізація
Социологическая концепция личности. Социализация
Sociological concept of a person. Socialization
Соціальна поведінка. Соціологія конфлікту
Социальное поведение. Социология конфликта
Social behavior. Sociology of the conflict
Медична соціологія. Соціальні умови захворювання
Медицинская социология. Социальные условия заболевания
Sociology of medicine. Social conditions of diseases
Соціологія сім'ї
Социология семьи
Sociology of a family

Годин
Часов
Hours

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Аудиторна робота / Аудиторная работа/ Classroom work

18

Самостійна робота / Самостоятельная работа / Independent work

47

Лекції / Лекции / Lectures

10

Всього. Всего. At all.

75

Тематика лекцій
/ Тематика лекций / Topic of lectures

№

Тема лекції
Тема лекции
Topic of lectures

Кількість
годин
Кол-во
часов
Duration

Лектор
Лектор
Lector

2

доцент С. Л. Трухманова
/ст. викл. Н. В. Іванова
ст. преп. И. И. Ратушняк
Assistant Professor
S. L. Trukhmanova

2

доцент С. Л. Трухманова
ст. преп. И. И. Ратушняк
Assistant Professor
S. L. Trukhmanova

2

доцент С. Л. Трухманова
/ст. викл. Н. В. Іванова
ст. преп. И. И. Ратушняк
Assistant Professor
S. L. Trukhmanova

2

доцент С. Л. Трухманова
/ст. викл. Н. В. Іванова
ст. преп. И. И. Ратушняк
Assistant Professor
S. L. Trukhmanova

2

ст. викл. Н. В. Іванова
ст. преп. И. И. Ратушняк
Assistant Professor
S. L. Trukhmanova

Соціологія як наука про суспільство. Методи
соціологічних досліджень
1

Социология как наука об обществе. Методы
социологических исследований
Sociology as a science about society. The
methods of sociological researches
Історія розвитку соціології

2

История развития социологии
Historical development of sociology
Соціальна структура суспільства. Соціальна
стратифікація. Соціологічна концепція особи.
Соціалізація

3

Социальная структура общества. Социальная
стратификация. Социологическая концепция
личности. Социализация
Social structure of a society. Social stratification.
Sociological concept of a person. Socialization
Соціальна поведінка. Соціологія конфлікту

4

Социальное поведение. Социология
конфликта
Social behavior. Sociology of the conflict
Медична соціологія. Соціальні умови
захворювання

5

Медицинская социология. Социальные
условия заболевания
Sociology of medicine. Social conditions of
diseases
Всього

10

Перелік тем для самостійної роботи студентів
Перечень тем для самостоятельной работы студентов
Subjects of individual work
Назва теми
Название темы
Topic name

№

1

Годин
Часов
Hours

Соціологія як наука про суспільство
Социология как наука об обществе

4

Sociology as a science about society
2

Методи соціологічних досліджень
Методы социологических исследований

6

The methods of sociological researches
3

Історія розвитку соціології
История развития социологии

4

Historical development of sociology
4

Соціальна структура суспільства
Социальная структура общества

6

Social structure of a society
5

Соціальна стратифікація
Социальная стратификация

6

Social stratification
6

Соціологічна концепція особи. Соціалізація
Социологическая концепция личности. Социализация

4

Sociological concept of a person. Socialization
7

Соціальна поведінка. Соціологія конфлікту
Социальное поведение. Социология конфликта

6

Social behavior. Sociology of the conflict
8

Медична соціологія. Соціальні умови захворювання
Медицинская социология. Социальные условия заболевания

6

Sociology of medicine. Social conditions of diseases
9

Соціологія сім'ї
Социология семьи

5

Sociology of a family
Всього

47

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для підготовки студентів до заліку з соціології та медичної соціології
1. Предмет пізнання соціології. Поняття соціального.
2. Функції соціології в суспільстві.
3. Структурні елементи соціології.
4. Методи збору соціологічної інформації.
5. Соціологічна анкета. Класифікація питань в анкетах.
6. Етапи соціологічного дослідження. Види соціологічних досліджень.
7. Програма конкретно-соціологічного дослідження.
8. Вибірка та її види.
9. О. Конт і його вплив на розвиток соціології.
10. Етапи становлення та розвитку соціології.
11. Основні школи в соціології.
12. Етапи виникнення та розвитку соціологічної думки України.
13. Поняття суспільства в соціології. Ознаки та типологізація суспільств.
14. Глобалізація як тенденція розвитку сучасного суспільства.
15. Соціальна структура суспільства.
16. Стратифікація суспільства. Види стратифікації.
17. Соціальна мобільність.
18. Маргінальність як соціальна характеристика.
19. Особистість в соціології. Принципи соціологічного аналізу особистості.
20. Соціологічні теорії особистості.
21. Процес соціалізації особистості. Агенти. Десоціалізація. Ресоціалізація.
22. Соціальні статуси.
23. Соціальні ролі. Рольовий конфлікт.
24. Соціальні норми.
25. Соціальний контроль.
26. Соціальна дія та взаємодія.
27. Девіантна поведінка. Її соціальні причини та мотиви.
28. Поняття та етапи соціального конфлікту.
29. Причини конфліктів та шляхи їх вирішення.
30. Функції конфлікту.
31. Етапи розвитку медичної соціології.
32. Основні напрямки досліджень медичної соціології.
33. Особливості медицини як соціального інституту.
34. Поняття “здоров’я” та “хвороба” в медичній соціології.
35. Чинники впливу на здоров'я. Соціальні умови виникнення захворювань.
36. Здоровий спосіб життя.
37. Сім'я як об’єкт соціологічного вивчення.
38. Форми сім'ї та шлюбу.
39. Функції сім'ї.
40. Основні тенденції розвитку сучасної сім'ї.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для подготовки студентов к зачету по социологии и медицинской социологии

1. Предмет познания социологии. Понятие социального.
2. Функции социологии в обществе.
3. Структурные элементы социологии.
4. Методы сбора социологической информации.
5. Социологическая анкета. Классификация вопросов в анкетах.
6. Этапы социологического исследования. Виды социологических
исследований.
7. Программа конкретно-социологического исследования.
8. Выборка и ее виды.
9. О. Конт и его влияние на развитие социологии.
10. Этапы становления и развития социологии.
11. Основные школы в социологии.
12. Этапы возникновения и развития социологической мысли Украины.
13. Понятие общества в социологии. Признаки и типологизация обществ.
14. Глобализация как тенденция развития современного общества.
15. Социальная структура общества.
16. Стратификация общества. Виды стратификации.
17. Социальная мобильность.
18. Маргинальность как социальная характеристика.
19. Личность в социологии. Принципы социологического анализа личности.
20. Социологические теории личности.
21. Процесс социализации личности. Агенты. Десоциализация. Ресоциализация.
22. Социальные статусы.
23. Социальные роли. Ролевой конфликт.
24. Социальные нормы.
25. Социальный контроль.
26. Социальное действие и взаимодействие.
27. Девиантное поведение. Его социальные причины и мотивы.
28. Понятие и этапы социального конфликта.
29. Причины конфликтов и пути их решения.
30. Функции конфликта.
31. Этапы развития медицинской социологии.
32. Основные направления исследований медицинской социологии.
33. Особенности медицины как социального института.
34. Понятие “здоровье” и “болезнь” в медицинской социологии.
35. Факторы влияния на здоровье. Социальные условия возникновения
заболеваний.
36. Здоровый образ жизни.
37. Семья как объект социологического изучения.
38. Формы семьи и брака.
39. Функции семьи.
40. Основные тенденции развития современной семьи.

Sociology and medical sociology

Control questions
1) Sociology and its place among other sciences.
2) Structure of sociological knowledge.
3) Functions of sociology.
4) Methods of sociological researches.
5) A. Comte – founder of sociology.
6) Periods of development of sociology.
7) Schools in sociology.
8) Society, its development. Globalization.
9) Typology of social systems.
10) Stratification of a society.
11) Social groups and organizations.
12) Social institute.
13) Social mobility.
14) Person in sociology.
15) Theories of the person in sociology.
16) Social status.
17) Social roles.
18) Social behaviour.
19) Social action.
20) Social norms and deviance.
21) Social sanctions.
22) Social control.
23) Social conflict, its reasons.
24) Stages of the conflict.
25) Ways of the decision of the conflicts.
26) "Health" in sociology of medicine.
27) "Illness" as sociological category.
28) Subject of sociology of medicine.
29) Medicine as social institute.
30) Lifestyle as the main factor determining human health.

6. Види навчальних занять: лекція, практичне (семінарське) заняття,
консультація.
7. Форма навчання: денна
8. Методи навчання:
Мовні:
Наочні:

лекція, розповідь, розбір, опис, доповідь, бесіда, дискусія.
демонстрування історичних карт, ілюстрацій, портретів, фотографій, символіки,
плакатів, документів, таблиць, схем, застосування мультимедійних засобів
(демонстрування презентацій, відеофільмів)
Практичні методи: праця з текстом, складання конспектів, тез, таблиць, схем, доповідей,
порівняння, аналіз документів, використання та складання словників, написання і
захист творчих робіт, екскурсії, тестові завдання.

9. Методи контролю: усні, письмові, тестові, практичні;
фронтальні, групові, індивідуальні; репродуктивні, пошукові, творчі;
історичний диктант, тестові завдання, питання диференційного заліку.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль: залік
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного
контролю, задачі, тести, завдання підсумкового контролю
12. Мова навчання: українська, російська, англійська.
13. Система оцінювання успішності студентів
Система оценки успеваемости студентов
Value system of student’s academic performance in occupational diseases
Тема / Тема / Topic

Максимальна кількість балів /
Максимальное колличество баллов /
Maximum of scores
200

Змістовий модуль / Содержательный модуль
/ Intensional module
Індивідуальна робота / Индивидуальная работа
/ Individual task
ПМК / ИМК / FMC
Всього / Всего / General
200
Примітки (примечания, notes): „2” – 0 балів (баллов, scores).
Критерії оцінки за дисципліну
/ Критерии оценки за дисциплину
/ Сriteria of estimation for discipline (subject):

„5”A – 180-200 балів (баллов, scores),
„4”B – 170-179 балів (баллов, scores), „4”C – 160-169 балів (баллов, scores),
„3”D – 141-159 балів (баллов, scores), „3”Е – 122-140 балів (баллов, scores),

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу
КОНВЕРТАЦІЯ БАЛІВ поточної навчальної діяльності відбувається
згідно «Шкали перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (200 балів)»,
яку було прийнято рішенням Вченої ради ВНМУ, протокол № 2 від 28.09.10.
МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, яку може набрати студент з
предмету - 200.
МІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, яку студент повинен набрати при
вивченні предмету для отримання заліку - 120.
Оцінювання знань з дисципліни проводять з урахуванням відповідних шкал:

Оцінка в балах

Оцінка за
національною
шкалою

Оцінка

180-200

Відмінно

А

Відмінно (відмінне виконання
лише з незначною кількістю
неточностей)

В

Дуже добре (вище середнього
рівня з кількома несуттєвими
помилками)

160-169,99

С

Добре (в цілому правильне
виконання з незначною кількістю
суттєвих помилок)

141-159,99

D

Задовільно (непогано, але зі
значною кількістю недоліків)

Е

Достатньо (виконання
задовольняє мінімальним
критеріям)

170-179,99

Оцінка за Шкалою ECTS

Добре

Задовільно

122-140,99

0-121

Пояснення

FX

Незадовільно (з можливістю
повторного складання)

F

Незадовільно (з обовʼязковим
повторним вивченням
дисципліни)

Незадовільно

14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;,
Статуту ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку ВНМУ, Положення про
організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Кодексу академічної
доброчесності, Положення безпеки про порядок проведення навчання і перевірки знань.

15. Перелік навчально-методичної літератури
Основна (базова)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Либідь, 2005.
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2015. – 239 с.
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1998. – 624 с.
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