
Дисципліна Вибіркова дисципліна 3.3  
«Медична соціологія » 

Рівень ВО другий (магістерський) 
Назва спеціальності/ освітньо- професійної 
програми 

222 Медицина/ Медицина  

 
Форма навчання Денна 
Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 4 кредити 
Семестровий контроль Залік 
 Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Усього 120 годин, з них: 16 лекцій і 26 
практичні заняття 

 Мова викладання Українська 
 Кафедра, яка забезпечує викладання  

Автор дисципліни Гайдучик Петро Данилович, кандидат 

психологічних наук, старший викладач  

кафедри клінічної медицини 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Необхідною навчальною базою перед 

початком вивчення дисципліни є володіння 

знаннями в межах програми «Історія 

України», «Філософія», «Основи медичних 

знань та медична термінологія», 

«Професійна етика ,деонтологія та 

психологія спілкування» 

Що буде вивчатися Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Медична соціологія» є категоріальний 

апарат курсу соціології та медичної 

соціології, основні категорії соціології, 

об’єкт та предмет соціології, предмет 

медичної соціології; структуру та функції 

соціології; напрямки соціології медицини 

Чому це цікаво / треба вивчати Метою викладання навчальної дисципліни   

«Медична соціологія»  є формування у 

молодого лікаря цілісного розуміння 

суспільства як системи, соціальної сутності 

медицини, соціальних аспектів здоров’я 

нації 

 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Результатами навчання: розвинути 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, закласти передумови здійснення 

професійної діяльності відповідно до 

цінностей та принципів соціології та 

медичної соціології, навчитись 

застосовувати принципи соціології при 

проведенні клінічних та будь-яких наукових 

досліджень 



Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Після вивчення навчальної дисципліни 

студент буде вміти аналізувати явища 

соціального життя, орієнтуватися у системі 

зв’язків медицини та соціального життя, 

використовувати набуті навички соціальної 

діяльності та поведінки у повсякденній 

професійній та організаційно-управлінській 

діяльності для інтенсифікації процесу 

соціалізації в медичній сфері, визначати роль 

соціальних впливів на здоров’я людини, 

оперувати даними медичної соціології 
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Web-посилання на (опис дисципліни) 
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