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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Здоровий спосіб життя як інтегральне культурне, соціальне та 

психо-організмічне явище  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення 

про здоровий спосіб життя в його культурно-ціннісних, соціально-

інституційних та культураційно-соціалізаційних особливостях 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 поняття здорового способу життя; 

 теоретичні основи дослідження здорового способу життя в соціології  

 базові теоретичні концепти соціовалеології (соціології 

здорового способу життя) 

 особливості процедур визначення здорового способу життя в 

системі макросоціальних показників та на мікрорівні 

 культурні особливості здорового способу життя.  

 соціальні особливості здорового способу життя 

 соціалізаційні та інкультураційні особливості здорового способу 

життя. 



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

- формувати здоровий спосіб життя в єдності його 

культурних, соціальних та психічних компонент; 

- відрізняти здоровий спосіб життя від культуропатій та 

соціопатій; 

- здійснювати макро та мікроаналіз соціальних спільнот на 

предмет виявлення профілю здорового/нездорового способу 

життя; 

- проводити збір даних для досліджень здорового способу життя 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Теоретико-методологічні засади 

дослідження здорового способу життя. Здоровий спосіб життя 

як предмет досліджень в галузевих соціологіях (соціології 

здоров’я, соціології медицини, соціовалеології). Культурні 

чинники здорового способу життя та культуропатії. Соціальні 

чинники здорового способу життя та соціопатії. Психічні 

чинники здорового способу життя та психопатії. Тілесні 

чинники здорового способу життя та соматопатії. Макро та 

мікроаналіз здорового та патогенного способу життя в різних 

спільнотах.   
Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з соціології здорового способу життя можуть бути 

використані при поясненні, оцінці та узагальненні знань про 

культурно- та соціально-здорові та патогенні суспільства та 

спільноти, а також формувати вміння використовувати на практиці 

результати соціологічних досліджень соціології здоров’я, соціології 

медицини, соціовалеології при діагностуванні причин 

культуропатій, соціопатій, психопатій та соматопатій. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%BE%D0%B

C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AE%D1%8

0%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

Викладач(і)  

 

 

 

 

 

 

 

Романенко Юрій Вікторович 

                                      Посада: професор 

                                      Науковий ступінь: доктор соціологічних          

наук 

                                      Вчене звання: професор 

 

                   Тел.: +380972215255 

                                     E-mail: romanenko.jura@gmail.com 

                                    Робоче місце: 8.707 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom код доступу (укр.мова) – 2znlhni 

 

 


