
Теми курсових робіт  

із дисципліни «Технології соціально-педагогічної роботи» 

1. Технології формування та розвитку творчої особистості в соціально-

педагогічній роботі. 

2. Технології застосування ігрових методик в  соціально-педагогічній 

роботі. 

3. Специфіка соціально-педагогічної роботи в дитячих та молодіжних 

громадських організаціях. 

4. Зміст та форми соціального супроводу прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу. 

5. Технології роботи соціального педагога з бездоглядними та 

безпритульними дітьми. 

6. Вулична соціально-педагогічна робота в умовах великого міста. 

7. Соціально-педагогічна робота в умовах літнього оздоровчого табору. 

8. Соціально-педагогічна робота з ВІЛ-інфікованими клієнтами. 

9. Зміст та форми роботи соціального педагога з підлітками, що схильні до 

суїциду. 

10. Зміст та форми профілактики залучення підлітків до комерційного сексу.   

11. Діяльність соціального педагога в кризових центрах для жінок. 

12. Зміст та форми роботи соціального педагога з сім’єю. 

13. Технології соціально-педагогічної роботі за місцем проживання. 

14. Технологія використання методів психолого-педагогічної діагностики у 

соціально-педагогічній роботі. 

15. Формування та розвиток екологічної культури молоді в діяльності 

соціального педагога. 

16. Технології організації діяльності волонтерських груп за різними 

напрямками.  

17. Зміст, форми та специфіка роботи соціального педагога з волонтерами. 

18. Особливості використання рекламно-інформаційних технологій в 

соціально-педагогічній роботі. 

19. Технології формування та розвитку лідерських якостей майбутнього 

соціального педагога. 

20. Технології  реабілітації дітей-інвалідів засобами образотворчого 

мистецтва. 

21. Технології соціально-педагогічної роботи з багатодітними сім’ями. 

22. Технології діяльності соціального педагога у інтернатних закладах. 

23. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які виховують дитину з 

інвалідністю. 

24. Соціально-профілактична   робота   щодо   попередження  наркотизації 

серед учнівської молоді. 

25. Соціально-педагогічна профілактика вживання підлітками психоактивних 

речовин. 

26. Соціально-педагогічна робота з дітьми, схильними до вживання 

алкоголю. 

27. Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім’ї та жорстокого 

поводження з дітьми. 

28. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали насильства в сім’ї. 

29. Соціально-педагогічна профілактика  агресивної поведінки підлітків у 



закладах освіти. 

30. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень в учнівському 

середовищі. 

31. Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми, що перебувають у місцях 

позбавлення волі. 

32. Технології діяльності соціального педагога з дітьми, що перебувають у 

притулках для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації. 

33. Технології діяльності соціального педагога зі збереження та зміцнення 

репродуктивного здоров’я підлітків. 

34. Технології  діяльності соціального педагога у сфері статевого виховання 

підлітків. 

35. Соціально-педагогічна профілактика абортів серед дівчат-підлітків. 

36. Технології попередження явища торгівлі людьми. 

37. Технології соціально-педагогічної роботи з лідерами шкільного 

самоврядування. 

38. Технології підготовки молоді до сімейного життя. 

39. Технології соціалізації підлітків у системі скаутського руху в Україні. 

40. Технології соціально-педагогічної роботи у центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями. 

41. Соціально-педагогічна профілактика нехімічних адикцій дітей та молоді. 

42. Діяльність соціального педагога з формування позитивної громадської 

думки до людей з інвалідністю. 

43. Технології соціально-педагогічної підтримки дітей і підлітків в кризових 

ситуаціях. 

44. Соціально-психологічний тренінг як метод вирішення проблем 

соціалізації дітей з особливими потребами. 

45. Технології соціально-педагогічної роботи з підлітками, що схильні до 

суїциду. 

46. Соціально-педагогічна  робота з  обдарованими  дітьми в школі. 

47. Технологічний підхід до формування відповідального ставлення до 

здоров’я у підлітків. 

48. Технології соціально-педагогічної профілактики Інтернет-залежності 

підлітків. 

49. Технології соціально-педагогічної профілактика агресивної поведінки 

підлітків. 

50. Технології соціально-педагогічної роботи з дітьми (сім’ями, підлітками 

або молодими людьми – споживачами ін’єкційних наркотиків тощо) у 

державних (або громадських) ВІЛ-сервісних організаціях. 

51. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з дітьми трудових 

мігрантів в Україні. 

52. Технології соціально-педагогічної роботи із сім’ями військовослужбовців 

53. Рекламно-інформаційні технології в професійній діяльності соціального 

педагога. 

54. Роль засобів масової інформації у вирішенні актуальних соціальних 

проблем. 

55. Технології соціальної реабілітації молодих інвалідів. 

56. Соцівально-педагогічна робота з дітьми індиго 


