
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ ЗОБУВАЧІВ  

БАКАЛАВРСЬКОГО ТА МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

 

Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни  

«Історія соціальної роботи» для здобувачів 2 курсу  

бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота 

1. Роль князів Київської Русі у становленні системи соціальної роботи з 

населенням 

2. Монастирська система надання соціальної допомоги населенню в Україні 

3. Вплив запровадження християнства на розвиток соціальної підтримки в 

Київській Русі 

4. Інститут церкви як носій нової державної ідеології й філософії допомоги 

5. Князівська опіка слабко захищених верств населення 

6. Соціальна робота з населенням у Запорізькій Січі 

7. Благодійність як форма соціальної роботи з населенням 

8. Соціальне забезпечення населення у 20-30-х роках ХХ століття 

9. Благодійність у державах Стародавнього Сходу 

10. Соціальне виховання та суспільна опіка у Давньому Римі 

11. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження 

12. Філантропічні функції братств України та їх продовження у братських 

школах 

13. Соціальна допомога у Запорізькій Січі 

14. Реформування системи опіки в епоху Просвітництва  

15. Аналіз системи соціального забезпечення в перше десятиріччя після 

встановлення Радянської влади в Україні 

16. Завершення формування української радянської системи соціального захисту 

в 30-ті роки 

17. Соціальна допомога в роки другої світової війни та повоєнний час 

18. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі 

19. Формування системи благодійності України в різні історичні періоди 

20. Форми та методи підготовки соціальних працівників в Україні та за кордоном 

(порівняльний аналіз) 

21. Пріоритетні напрями соціальної політики України в перехідний період 

22. Еволюція поглядів на роль держави в забезпеченні добробуту громадян 

23. Соціально-історичні особливості розвитку дозвіллєвих центрів для молоді в 

Україні і за кордоном 

24. Розвиток фостерної опіки у США 

25. Церква як один із інститутів соціальної сфери 

26. Історичні аспекти становлення системи профілактики девіантної поведінки 

неповнолітніх в Україні 

27. Проблеми пенітенціарної політики України на сучасному етапі 
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28. Особливості фостерної опіки у Великій Британії 

 

Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни  

«Теорія соціальної роботи» для здобувачів 3 курсу  

бакалаврського рівня вищої освіти  

спеціальності 231 Соціальна робота 

1. Інноваційна діяльність соціальних служб 

2. Соціальні стратегії економічних реформ в Україні 

3. Пенсійна реформа: напрями розвитку, проблеми та шляхи подолання 

4. Проблеми працевлаштування випускників закладів вищої освіти 

5. Порівняльний аналіз старості у різних культурах 

6. Внутрішньо-особистісні конфлікти сучасних безробітних 

7. Гуманістичні цінності соціальної роботи та пріоритети соціальної політики 

8. Концепція життєвих сил, індивідуальної та соціальної суб’єктивності у теорії 

та практиці соціальної роботи 

9. Соціальні служби: досвід, проблеми та перспективи їх розвитку 

10. Порівняльна характеристика вітчизняних та зарубіжних програм соціальної 

допомоги сім’ї 

11. Теоретичні засади соціальної роботи з неформальними службами 

12. Особливості соціалізації обдарованої дитини 

13. Соціальна робота з безробітними: принципи, концепції, стратегії долання 

перешкод 

14. Соціальна робота з людьми похилого віку 

15. Соціальна робота з «групами ризику» 

16. Жертви насилля як об’єкт соціальної роботи 

17. Люди схильні до суїциду як об’єкт соціальної роботи 

18. Соціальна реабілітація людей, страждаючих наркотичною залежністю 

19. Соціальний працівник в культурно-дозвіллєвій сфері 

20. Вплив засобів масової інформації (ЗМІ) на соціальну поведінку: 

посередницька участь соціальних служб 

21. Наслідки та причини загострення соціальних проблем в Україні у результаті 

реформ 

22. Соціальна допомога: основні питання державної політики 

23. Соціальне сирітство в Україні 

24. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування 

25. Вплив засобів масової комунікації на соціалізацію молоді 

26. Становлення особистості дитини сироти у соціальному просторі 

27. Соціальна підтримка дітей і підлітків у кризових ситуаціях 



Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни  

«Технології соціальної роботи» для студентів 4 курсу  

бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота 

1. Технологія соціальної роботи з неповнолітніми правопорушниками 

2. Технологія соціальної профілактики торгівлі жінками 

3. Технологія соціальної роботи з дітьми, які пережили домашнє насилля 

4. Технологія попередження адиктивної поведінки підлітків 

5. Технології соціально-психологічної допомоги неповнолітнім наркоманам 

6. Технології роботи соціального працівника у спеціальних закладах для дітей-

правопорушників 

7. Технологія роботи соціального працівника із безпритульними 

8. Технологія роботи соціального працівника із безробітними 

9. Технологія роботи соціального працівника із умовно засудженими 

10. Технологія роботи соціального працівника із особами, що повернулися з 

місць позбавлення волі 

11. Технологія профілактики та корекції делінквентної поведінки підлітків 

12. Технологія соціальної роботи з агресивними підлітками в умовах закладу 

середньої освіти 

13. Форми і методи соціальної роботи з соціально дезадаптованими дітьми та 

молоддю 

14.  Впровадження державними установами та громадськими організації програм 

соціальної реабілітації соціально дезадаптованих дітей та молоді  

15. Форми і методи соціальної роботи з безпритульними і бездоглядними дітьми 

16. Впровадження державними установами та громадськими організаціями 

програм соціальної реабілітації безпритульних та бездоглядних дітей 

17. Технології, форми і методи діяльності соціально-реабілітаційних центрів з 

дітьми, які втратили зв’язок із сім’єю або залишилися без піклування 

дорослих 

18. Форми і методи соціальної роботи з особами, які зазнали насильства 

19. Впровадження державними установами та громадськими організації програм 

протидії торгівлі людьми 

20. Форми і методи соціальної роботи з дітьми і молоддю з функціональними 

обмеженнями 

21. Технології, форми і методи діяльності центрів соціально-педагогічної 

(соціально-психологічної) реабілітації дітей та молоді з особливими 

потребами 

22. Технології, форми і методи діяльності центрів медико-соціальної реабілітації 

осіб з обмеженими можливостями 

23. Впровадження державними установами та громадськими організаціями 

програм підтримки молодіжних ініціатив 

24. Впровадження державними установами та громадськими організаціями 

програм підтримки дитячої та молодіжної творчості 



25. Форми і методи організації волонтерської діяльності в соціальній роботі.  

Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни  

«Актуальні проблеми соціальної роботи» для студентів 1 курсу 

магістерського рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота 
1. Організація соціальної роботи з профілактики тютюнопаління 
2. Організація соціальної роботи з профілактики підліткового алкоголізму 
3. Впровадження державними установами та громадськими організаціями 

програм профілактики вживання психоактивних речовин 
4. Форми і методи соціальної роботи з профілактики тютюнопаління 
5. Форми і методи діяльності територіального центру соціального 

обслуговування, спрямованої на соціальну допомогу та підтримку осіб 
похилого віку 

6. Форми і методи соціального обслуговування осіб з обмеженими 
можливостями в умовах закладу постійного перебування 

7. Форми і методи соціальної реабілітації осіб із залежністю від психоактивних 
речовин 

8. Організація соціальної роботи з профілактики Інтернет-залежності 
9. Форми і методи діяльності соціального працівника з профілактики нехімічних 

залежностей 
10. Організація профілактики адиктивної поведінки неповнолітніх за 

інформаційним підходом 
11. Організація профілактики адиктивної поведінки неповнолітніх за діяльнісним 

підходом 
12. Методика виявлення дітей із проявами адиктивної поведінки 
13. Форми і методи діяльності соціального працівника з формальними дитячо-

молодіжними організаціями 
14. Форми і методи діяльності соціального працівника з неформальними дитячо-

молодіжними організаціями 
15. Паблік рілейшнз у діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій 
16. Технологія фандрайзингу в діяльності громадських дитячих та молодіжних 

організацій 
17. Напрями діяльності соціальних служб у роботі з людьми, які зловживають 

алкоголем 
18. Організація соціальної роботи з наркозалежними 
19. Соціальна профілактики злочинної поведінки неповнолітніх 
20. Діяльність соціальних служб з профілактики торгівлі людьми 
21. Профілактика суїцидальної поведінки підлітків у діяльності соціальних 

служб 
22. Діяльність реабілітаційних центрів з наркозалежними 
23. Соціально-педагогічна робота у сфері протидії торгівлі дітьми 
24. Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ 
25. Професійна підготовка молоді з особливими освітніми потребами 
26. Роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя 

молоді 



27. Покарання в системі профілактики девіантної поведінки неповнолітніх 



 


