
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Соціологія» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Власний особистісний розвиток та власна фармацевтична практика; 

здобувачі в ході опанування курсу вчаться критично аналізувати 

сучасні соціокультурні проблеми на основі засвоєного філософського 

знання; обирати належні цінності та керуватися ними у власній 

фармацевтичній практиці;  

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Сформувати у здобувачів погляди на суспільство як на складний, 

але цільний і динамічний організм, та на своє місце як людини і 

як фахівця в суспільній системі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

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; бути поінформованим 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. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Здатність взаємодіяти з пацієнтом в аптеці на основі етичних засад; 

здатність до комплексного аналізу та прийняття виваженого рішення у 

фармацевтичній практиці; вміння користуватися критеріями істини у 

медичній практиці; вміння враховувати культурні, соціальні та 

економічні особливості особистості пацієнта у власній фармацевтичній 

практиці. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Соціологія як наука. Методика проведення соціологічних 

досліджень. Суспільство як соціальний організм. Особистість. 

Соціалізація особистості. Соціологія економіки. Соціологія праці. 

Управління трудовим колективом. Соціологія політики. 

Етносоціологія. Соціологія релігії. Соціологія сім’ї. Гендерні 

відносини. Соціологія медицини та здоров’я. 

 

Види занять: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні 

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна 

(на основі ПЗСО) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії та 

культури України; основ економічних знань; основ філософських 

знань, української мови та інших дисциплін, які формують загальні та 

фахові компетентності. 

Пореквізити Вивчення курсу є необхідним для подальшого засвоєння знань з історії 

України, історії медицини, основ правознавства, іноземної мови, 

української мови професійного спрямування, економіки та організації 

фармації  

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Соціологія: навчальний посібник / О.В. Горпинич, О.Ю. 

Клименко, Л.М. Москаленко, М.С. Труш, В.Ф. Ятченко. К.: ДУТ, 

2019. 235 с. 

Вербець В.В. Соціологія. Курс лекцій: навч. посіб. К., 2017. 

Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. Соціологія: навч. 

посіб. К., 2017. 

Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс. К., 

2015. 

Соціологія: підручник / За ред. В.Г. Городяненка. К., 2015. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Аудиторія №12, ноутбуки, стенди, нормативні документи, анкети  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

Посада: Ольховікова Юлія Борисівна 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: посилання на скриньку  

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 



Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

Розробник Т. Ю. Четвертак 


