
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

з теорії та історії соціальної роботи 

(6 семестр, 231 «Соціальна робота») 

2018 рік 

 

1.Соціальний супровід молодої сім'ї. 

2.Профілактика синдрому "професійного вигорання" у соціальних працівників. 

3.Консультування як напрям діяльності соціального працівника. 

4.Соціальна профілактика ризикованої поведінки дітей у кіберпросторі. 

5.Соціально-психологічна адаптація учасників бойових дій. 

6.Роль соціального працівника в організації паліативної допомоги людям, що 

мають невиліковні захворювання. 

7.Технологія підтримки ортобіозу в соціальній роботі з персоналом 

організацій(Технологія самозбереження здоров’я та життєвого оптимізму в 

соціальній роботі з персоналом організацій). 

8.Організація і проведення соціальних рекламно-інформаційних кампаній 

державними соціальними службами в Україні. 

9.Соціально-педагогічна робота з випускниками шкіл інтернатів 

10.Формування свідомого національного самовизначення підлітків у роботі 

соціального педагога ЗНЗ. 

11.Соціально-педагогічна допомога батькам щодо налагодження взаємодії з 

дітьми підліткового віку. 

12.Соціально-педагогічна робота з сім’ями ВІЛ-інфікованих. 

13.Патронатні сім’ї як інститут соціалізації дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

14.Консультування дітей та підлітків як напрям діяльності соціального 

педагога. 

15.Вплив батьків на соціальне становлення дитини молодшого шкільного віку. 

16.Соціально-педагогічна робота з ВІЛ-позитивними дітьми та підлітками. 

17.Технології вирішення конфлікту в соціально-педагогічній роботі. 

18.Гендерна освіта в Україні на сучасному етапі. 

19.Соціальне гувернерство як напрям професійної діяльності соціального 

працівника. 

 

  



 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

з  методів соціальної роботи 

(8 семестр, 231 «Соціальна робота») 

2018 рік 

 

1.Соціально-педагогічна профілактика насилля в сім’ї. 

2.Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді. 

3.Соціально-педагогічна робота в закладах інтернатного типу. 

4.Роль волонтерського руху у соціально-педагогічній роботі. 

5.Соціально-педагогічна підтримка ВІЛ-позитивних людей в Україні. 

6.Соціально-педагогічна профілактика торгівлі людьми. 

7.Соціально-педагогічна робота з агресивними дітьми. 

8.Соціальна підтримка як превентивна міра щодо неповнолітніх, які 

повернулися з місць позбавлення волі . 

9.Вплив негативних факторів на дезадаптацію підлітків та соціальна допомога 

їм. 

10.Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми правопорушниками. 

11.Суїцидальна поведінка у підлітковому віці як соціально-педагогічна 

проблема . 

12.Технології СР в громаді. 

13.Профілактика підліткового алкоголізму. 

14.Техгології СР з особами, що повернулись з місць позбавлення волі. 

15.Волонтерство як спосіб надання соціальної допомоги. 

16. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими функціональними 

можливостями. 

17.Основи професійного спілкування в СР. 

18.СР з бездомними в Україні. 

19.СР з мігрантами. 

20.Соціалізація підлітків як умова реалізації соціальних інновацій.  

21.Інноваційні методики соціальної роботи з молоддю.  

22.Інноваційні форми і методи роботи соціального працівника з неповною 

сім’єю.  

23.Особливості соціально-педагогічної діяльності з девіантними підлітками.  

24.Дитяча бездоглядність і безпритульність як  соціально-педагогічна 

проблема. 

25.Інноваційні методики соціальної роботи з дітьми та підлітками з девіантною 

поведінкою.  

26.Сім’я – базова основа системи соціального формування особистості.  

27.Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними  до алкоголізму.  

28.Прийомна сім’я, як об’єкт соціальної роботи.  

29.Інноваційні методики соціальної роботи з дітьми-інвалідами. 

30.Стресостійкість як одна з важливих складових профілактики професійного 

вигорання фахівців соціальної роботи .  



31.Інноваційні методики профілактики і корекції вигорання фахівців соціальної 

роботи.  

32.Державно-правові основи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  

33.Інноваційні методики соціальної роботи з людьми похилого віку.  

34.Інноваційні механізми гендерних досліджень в соціальній роботі . 

35.Роль повноцінної сім’ї у процесі гендерної соціалізації особистості . 

36.Проблеми соціального захисту населення в перехідних суспільствах. 

37.Шляхи підготовки фахівця соціальної роботи в Україні на сучасному етапі. 


