Назва кафедри
Назва дисципліни

Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної
діяльності
Соціальний аудит та інспектування

Загальна кількість кредитів
(годин)

4 (120)

Курс та півріччя, де
починається дисципліна
Кількість семестрів, протягом
яких вивчається дисципліна
Форма навчання, для якої
дисципліна пропонується
Попередні умови

3 курс, 1 семестр

Назви спеціальностей, для яких
пропонується вивчення
дисципліни

231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
053 Психологія
016 Спеціальна освіта

1-й семестр
Денна / заочна
знати основні засади державної соціальної
політики, нормативної бази, яка регламентує
діяльність закладів соціальної сфери в Україні;
володіти базовими загальними знаннями з
правознавства, педагогіки (соціальної й спеціальної),
вікової психології, теорії і практики соціальної
роботи.

Короткий опис дисципліни

Вивчення дисципліни «Соціальний аудит та
інспектування» передбачає формування у студентів
фундаментальних уявлень і базових знань щодо
соціального аудиту та інспектування як ефективних
методів соціального супроводу соціальних груп та
окремих осіб, які потребують соціального захисту або
забезпечення.
Завдання курсу: розглянути теоретико-методологічні
засади соціального аудиту та інспектування, напрями
контролю за додержанням вимог законодавства щодо
захисту прав і свобод різних соціальних груп та
окремих осіб у соціальній роботі з ними.
Теоретичні: знати специфіку проведення соціального
аудиту в системі соціального забезпечення та захисту;
вимоги й основні положення міжнародних стандартів,
що застосовуються при проведенні соціального
аудиту та інспектування; особливості проведення
соціального аудиту та інспектування в різних сферах
життєдіяльності суспільства та на різних рівнях
(регіональному,
галузевому,
організаційному);
механізм, види та методи соціального інспектування;
загальні технології та умови здійснення соціального
інспектування; основні напрями діяльності центрів
соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді в Україні.
Практичні: вміти застосовувати соціологічні методи
збирання та аналізу соціальної інформації при
проведенні соціального аудиту; працювати у складі
аудиторської
команди;
володіти
навичками
соціального
аналітика;
проводити
соціальне
інспектування соціальних груп та окремих осіб у
соціальній роботі з ними; налагоджувати партнерські
стосунки з недержавними організаціями, бізнесструктурами, засобами масової інформації щодо
забезпечення захисту прав, свобод та законних
інтересів соціальних груп та окремих осіб.

