
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

з теорії та історії соціальної роботи 

(6 семестр, 231 «Соціальна робота») 

2020 рік 

1. Соціальна робота з батьками, що виховують дитину з інвалідністю. 

2.Раннє втручання як модель комплексної допомоги родинам дітей з 

порушеннями в розвитку. 

3.Деінституалізація як пріоритетний напрямок реформи інтернатних закладів 

для дітей в Україні. 

4.Державна політика щодо подолання проблеми трудової міграції: 

зарубіжний досвід 

5.Внутрішня трудова міграція в Україні як соціальна проблема (2014-2019 

рр.) 

6.Професійна діяльність соціального педагога в навчальних закладах для 

дітей з особливими потребами. 

 7.Формування комунікативної компетентності майбутніх соціальних 

працівників у процесі професійно-орієнтованої практики.  

8.Соціально-педагогічна робота з профілактики сленгута жаргонної лексики 

в учнівському середовищі закладів загальної середньої освіти. 

9.Арт- терапія як засіб реабілітації дітей з особливими потребами. 

10.Ерготерапія як складова соціально-реабілітаційного процесу. 

11.Сімʼя як один з перших інститутів соціалізації. 

12.Можливості використання соціальних медіа у соціальній 

роботі.13.Розвиток молодіжної роботи в Україні в умовах децентралізації . 

14.Проектний менеджмент в контексті реалізації соціальних проектів у 

місцевих громадах. 

15.Соціальна політика в Україні. 

16.Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави 

17.Історія розвитку соціальних поселень. 

18.Вітчизняний досвід впровадження інновацій у соціальній роботі. 

19.Технології соціальної роботи з національними меншинами. 

20.Соціальна профілактика кібербуллінгу та хейтерства. 

21.Концепція навчання протягом життя як виклик та вимога ХХІ століття 

(Освіта протягом життя в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних 

процесів). 

 

  



ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

з методів соціальної роботи 

(8 семестр, 231 «Соціальна робота») 

2020 рік 

1.Сімейне консультування як напрям соціальної роботи. 

2.Соціальне партнерство бізнесу та місцевої влади при вирішенні соціальних 

проблем. 

3. Вплив ЗМІ на процес соціалізації підлітків. 

4.Соціальна підтримка дітей з неповних сімей. 

5.Організація дозвілля підлітків в умовах школи інтернатного типу. 

6.Соціальна профілактика виникнення мобільної залежності у 

старшокласників. 

7.Історія становлення та розвитку майстерності комунікації в Стародавній 

Греції. 

8."Профілактика гендерної нерівності у військовому середовищі". 

9.Консультування жертв домашнього насильства. 

10.Соціально-психологічні особливості дітей з аутизмом. 

11.Профілактика синдрому “професійного вигорання” науково-педагогічних і 

педагогічних працівників. 

12.Соціальна реклама як напрям профілактики в соціальній роботі. 

13.Вища освіта як перспективний чинник соціальної мобільності молоді. 

14.Сучасні технології соціальної реклами. 

15.Консультування у соціальній роботі: порівняльний аналіз зарубіжного та 

вітчизняного досвіду. 

16.Гендерні аспекти підготовки управлінців в соціальній сфері. 

17.Діагностика молодіжних проблем та потреб на базі МЦСССМ. 

18.Соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих в Україні. 

19.Вплив спадковості на соціалізацію особистості. 

20.Соціальний захист учасників бойових дій в Україні. 

21.Соціальний супровід дитини з синдромом Дауна в інклюзивній освіті 

22.Розвиток соціальної роботи в Німеччині. 

23.Профілактика адиктивної поведінки підлітків. 

24.Зміст та умови формування комунікативної компетентності майбутніх 

соціальних педагогів у закладах вищої освіти. 

25.Соціальна профілактика соціально-небезпечних захворювань. 

26.Можливості подолання та профілактики булінгу в учнівському 

середовищі. 

27.Особливості професійної міжособистісної взаємодії у соціальній роботі. 

28.Соціальна робота з учасниками АТО та членами їх сімей. 

29.Організація дозвілля в умовах реформи шкільної освіти як соціально-

педагогічна проблема. 

30.Соціальна робота в громаді. 

31.Сімейне виховання як фактор соціалізації учня професійно-технічного 

начального закладу. 

32.Соціально-педагогічна робота з прийомними сім’ями 


