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Обсяг 
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дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3 кредити.  

Семестр: 2.  

1 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра суспільних наук  

Одеса, вул. Ольгіївська, 13 

Викладач(-і) 

К.політ.н., доцент Микола Кулачинський 

К.і.н., доцент Тетяна Подкупко-Дячкова  

К.і.н., доцент Олена Уварова 

 

Контактна 

інформація 

E-mail: kafedra_11@ukr.net 

Консультації: з 14.00 до 16.00 щочетверга, з 10.00 до 14.00 

щосуботи 

  

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через 

старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом соціології та медичної соціології є вивчення суспільства як 

цілісної системи, особистості як носія результатів культури, медицини та 

системи охорони здоров`я як соціального інституту, а також принципів й 

закономірностей побудови соціальних зав’язків  
Пререквізити: ґрунтується на отриманих під час навчання у середній 

загальноосвітній школі базових знаннях із історії України, всесвітньої історії та 

у ЗВО історії та української культури. 

Постреквізити: закладає основи вивчення здобувачами основ медичної 

науки.  

Метою є формування у молодого лікаря цілісного розуміння суспільства 

як системи, соціальної сутності медицини, соціальних аспектів здоров’я. 
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Завдання:  навчити активно використовувати категоріальний апарат курсу 

соціології та медичної соціології; розвити здатності до засвоєння основних 

підходів до вивчення фахових знань про категорії, функції та напрямки 

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 

основним методами проведення конкретних соціологічних досліджень; розвити 

здатність до організації та проведення конкретного соціологічного дослідження 

в медичній галузі, тобто: здатність скласти програму дослідження, анкету для 

отримання соціологічної інформації, оперувати даними медичної соціології, 

здатність використовувати набуті навички соціальної діяльності та поведінки о 

повсякденній професійній та організаційно-управлінській діяльності для 

інтенсифікації процесу соціалізації в медичній сфері; навчити застосовувати 

принципи соціології при проведенні клінічних та будь-яких наукових 

досліджень; закласти передумови здійснення професійної діяльності відповідно 

до цінностей та принципів соціології та медичної соціології. 

Очікувані результати:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

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; методику проведення соціологічних досліджень в медичній галузі. 

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; використовувати набуті навички соціальної діяльності та 

поведінки у повсякденній професійній та організаційно-управлінській 

діяльності для інтенсифікації процесу соціалізації в медичній сфері. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання.  

Дисципліна буде викладатися у формі семінарських занять (30 год.) і 

організації самостійної роботи студентів (60 год.). 
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 Консультації – індивідуальні.  

При проведенні семінарських занять використовуються методи навчання: 

словесні, наочні, практичні; пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; самостійної 

роботи здобувачів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із 

застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й 

мотивація навчання, контролю, самоконтролю. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство. 

Тема 2. Теоретична та прикладна соціологія. 

Тема 3. Функції соціології. 

Тема 4. Історія соціологічної думки в раїнах Європи та Америки. 

Тема 5. Історія української соціологічної думки. 

Тема 6. Суспільство та соціальні інститути. 

Тема 7. Соціальна система та її функції. 

Тема 8. Соціологічна концепція особи. 

Тема 9. Формування особистості медичного працівника. Соціальний 

статус і роль лікаря. 

Тема 10. Соціальна структура та соціальна стратифікація суспільства. 

Тема 11. Соціалізація та її механізми. 

Тема 12. Соціалізація у сфері медицини. 

Тема 13. Соціальна поведінка. 

Тема 14. Соціологія конфлікту. Вирішення та запобігання конфліктам в 

медицині. 

Тема 15. Модель здорової поведінки. Соціальна структура та здоров'я 

населення. 

Тема 16. Соціологія сім’ї та шлюбу. 

Тема 17. Соціологія молоді. 

Тема 18. Етносоціологія. 

Тема 19. Соціологія політики. 

Тема 20. Соціальні причини захворювань та умови їх успішного 

лікування. 

Тема 21. Методика і техніка соціологічних дослідженьта їх застосування. 

 

Перелік рекомендованої літератури: 

 

1. Соціологія: навчальний посібник / О. Б. Петінова. – Одеса: 

Видавництво «Магістр», 2020. – 260 с. 

2. Донцов А.В. Методологія та методика соціально-педагогічних 

досліджень: Метод. рекомендації і програма курсу. – Х.: Ксилон, 2001. – 32 с. 
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3. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології від античності до 

початку ХХ століття. – К.: Либідь, 2002. – 264 с. 

4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні 

теорії: Навч. посібник / Міжрегіонал. акад.  управління персоналом.-К., 2003.- 

344 с.  

5. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навч. посібник для 

студентів несоціолог. спеціальностей. – К.: Лібра., 2003 – 255 с. 

6. Толстов І.В. Націєтворча роль літературної спадщини І.П. 

Котляревського. // Література. Духовність. Нація : Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей 

Г.С. Сковороди», 17 травня 2019 року). — Харків : Майдан, 2020. — С. 78-82. 

 

Електронні ресурси: 

1. https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/ 

2. https://info.odmu.edu.ua/ 

3. https://www.slideshare.net/UkraineCrisisMediaCenter/ss-69959971 

4. https://moz.gov.ua/article/reform-plan/jak-zminilos-stavlennja-ukrainciv-do-

sistemi-ohoroni-zdorovja-za-tri-roki-analiz-sociologichnih-opituvan-2016-2019-rr 

5. https://moz.gov.ua/article/news/pravo-ditini-na-zdorovja-fizichna-psihichna-

ta-socialna-skladova- 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

До контрольних заходів належить поточний контроль. Поточна 

навчальна діяльність здобувачів контролюється на семінарських заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: усне 

опитування; тестові завдання; написання наукових повідомлень. Поточне 

оцінювання студентів відбувається на кожному семінарському занятті (повинно 

бути опитано не менше 30 % студентів). Поточна навчальна діяльність 

здобувача оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою: “5”,“4”, “3”, “2”. 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

Робоча програма курсу передбачає виконання за бажанням здобувача 

індивідуальної самостійної роботи здобувача (ІСРЗ): 1) виступ здобувача із 

самостійно підготовленою доповіддю на кафедральному турі щорічної 

університетської наукової конференції. 2) захист реферату на семінарському 

занятті. 3) виготовлення навчальних засобів (наочні засоби - мапи, презентації, 

стенди тощо). Оцінка за індивідуальне завдання нараховується здобувачу лише 

за умов успішного його виконання та захисту. Оцінка додається до поточної 

успішності. Тематика індивідуального завдання може бути запропонована 

викладачем або здобувачем.  

Підсумковий контроль не передбачено програмою.  
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Як результат вивчення даної дисципліни здобувач отримує «залік», який 

виставляється на підставі поточної навчальної діяльності здобувача за умов: 

відсутності пропусків занять або вчасного їхнього відпрацювання, середнього 

балу за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. Залік виставляється у кінці 

вивчення дисципліни на підставі поточних оцінок у вигляді середнього балу 

(тобто середнє арифметичне всіх отриманих оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми). Отримане середнє арифметичне з 

дисципліни дозволяє здійснити конвертацію в оцінку за 200-бальною шкалою 

для подальшого ранжування за рейтинговою шкалою (ECTS). Відповідно до 

отриманих балів за 200-бальною шкалою, здобувачі оцінюються за 

рейтинговою шкалою ЕСTS.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання відповідає загальним 

правилам в ОНМедУ. Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються 

за розкладом черговому викладачу. Пропуски з поважних причин 

відпрацьовуються за індивідуальним графіком з дозволу деканату. 

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань. Неприйнятними у навчальній 

діяльності для учасників освітнього процесу є використання під час 

контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до  академічної відповідальності: зниження результатів оцінювання; 

повторне проходження оцінювання.  

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 Кафедра суспільних наук  

 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим у відповідності до 

Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету. 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf

