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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (20год.), практичні (20год.),самостійна 

робота (80год.) 

Заочна форма: лекції (4год.), практичні (4год.),самостійна робота 

(112год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства 

про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Відвідування занять відповідно до розкладу  ФСПО 

https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-розклад/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти можлива на 

принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та 

інформації, вільного оприлюднення і використання результатів 

наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених 

законом. 

Що будемо вивчати?  

 

суть, значення і завдання контролю;види контролю;предмет та 

об’єкти контролю; організацію контрольно-ревізійного 

процесу;загальнонаукові та специфічні методи і прийоми 

контролю 

Чому це треба 

вивчати?  

 

для формування системи знань та практичних навиків 

застосування в майбутній практичній роботі сучасних форм і 

методів контролю;для попередження і ліквідації порушень та 

недоліків 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=8286
https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-розклад/
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Яких результатів 

можна досягнути?  

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та 

продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості. 

Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань 

соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати 

командну роботу.Демонструвати ініціативу, самостійність, 

оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань 

професійної діяльності.  

Як можна використати 

набуті знання та 

уміння? 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. Здатність 

генерувати нові ідеї (креативність). Здатність працювати в 

команді.Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, 

проектувати та моделювати соціальні ситуації. Здатність до 

впровадження методів і технологій інноваційного практикування 

та управління в системі соціальної роботи. Здатність виявляти 

професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної 

роботи. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків 

політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого 

розвитку суспільства. 

розвинути базові softskills:креативність, робота в команді, 

взаємодія з людьми, уміння вирішувати проблеми, саморозвиток, 

критичне мислення. 

Зміст дисципліни Контроль як важлива функція управління.Методи здійснення 

контролю.Стадії контрольного процесу.Зміст контролю, його цілі 

і завдання. Удосконалення контрольно-ревізійної 

роботи.Підвищення ролі контролю у забезпеченні державної 

дисципліни.Завдання, джерела контролю.Нормативні акти 

контролю.Перевірка стану виконання виробничої 

програми.Узагальнення результатів контролю для прийняття 

рішень 

Обов’язкові завдання Студент повинен виконати усі завдання до практичних занять, 

включаючи відповідні завдання самостійної роботи, та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

- Правові засади соціальної роботи в Україні 

-Менеджмент і маркетинг в організаціях соціальної сфери. 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 
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Поточний контроль Виконання завдань на практичних заняттях, самостійної роботи, 

ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Екзамен 

http://library.udpu.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

