
Теми курсових робіт з дисципліни 

«Соціальна педагогіка: теорія і практика» 

 

1. Роль соціального середовища у соціалізації особистості. 

2. Соціалізація дітей в сучасних соціокультурних умовах. 

3. Адаптація як базис соціалізаційного процесу особистості. 

4. Сім'я як мікросередовище соціалізації особистості. 

5. Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості. 

6. Cоціалізація особистості в різних типах сімей. 

7. Вплив юнацької субкультури  на  формування  ціннісних  орієнтацій учнівської 

молоді. 

8. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини у сім'ї. 

9. Шляхи  інтеграції в соціум дітей  з  обмеженими  функціональними можливостями. 

10. Характеристика   сучасних   профілактичних   програм   попередження негативних 

явищ у молодіжному середовищі. 

11. Причини та особливості делінквентної поведінки підлітків . 

12. Причини та особливості адиктивної поведінки підлітків  

13. Зміст та види соціального виховання дітей і учнівської молоді. 

14. Особливості соціалізації дітей в умовах сільського соціуму. 

15. Особливості соціалізації  дітей в закладах інтернатного типу. 

16. Характеристика   сімейних   форм   виховання   дітей-сиріт   та   дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

17. Функціонально-рольовий репертуар соціального педагога. 

18. Дитячі та юнацькі організації як фактор соціалізації особистості. 

19. Сфери діяльності соціального педагога. 

20. Соціально-педагогічна робота з бездоглядними та безпритульними дітьми. 

21. Соціально-правове виховання дітей та молоді. 

22. Діяльність соціального педагога у сфері організації змістовного дозвілля дітей та 

молоді. 

23. Значення соціокультурної діяльності  у сфері  формування здорового способу 

життя старшокласників. 

24. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми. 

25. Профорієнтаційна робота соціального педагога в загальноосвітньому закладі. 

26. Етичні засади соціально-педагогічної роботи. 

27. Інтеграція в загальноосвітні навчальні заклади дітей з обмеженими функціональними 

можливостями. 

28. Соціально-педагогічна робота з підлітками, які мають делінквентну поведінку, у 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

29. Соціалізація дитини у прийомній сім’ї.  

30. Попередження відмов матерів від новонароджених у діяльності центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 

31. Інтернет як агент соціалізації особистості. 

32. Соціальне виховання дітей в сучасних соціокультурних умовах.  

33. Соціально-педагогічна робота з ВІЛ-інфікованими дітьми.  

34. Соціально-педагогічна робота з сім'ями, які виховують ВІЛ-інфікованих дітей.  

35. Методи та форми роботи щодо формування толерантного ставлення до ВІЛ-

інфікованих дітей.  

36. Порівняльний аналіз діяльності державних та громадських організацій щодо 

попередження проблеми ВІЛ/СНІД в Україні.  

37. Роль інклюзивного середовища загальноосвітнього навчального закладу у соціалізації 

дитини з особливостями психофізичного розвитку. 

38. Шляхи створення сприятливої атмосфери в інклюзивному середовищі загальноосвітнього 

навчального закладу. 



39. Профілактика дисгармонійних взаємин  між дітьми з особливостями психофізичного 

розвитку та їх здоровими однолітками в інклюзивному середовищі загальноосвітнього 

навчального закладу. 

40. Соціалізація підлітків в умовах літніх оздоровчих таборів (санаторіях-профілакторіях або 

громадських організаціях). 

41. Соціально-педагогічна реабілітація дезадаптованих дітей. 

42. Соціальна адаптація сім’ї, що виховує дитину з відхиленням у розвитку. 

43. Соціально-педагогічна робота в приймальнику-розподільнику для дітей. 

44. Соціально-педагогічна робота в притулку (або центрі соціально-психологічної 

реабілітації) для дітей. 

45. Соціально-педагогічна адаптація дитини до дошкільного закладу. 

46. Профорієнтація як напрям роботи соціального педагога в навчальному закладі. 

47. Соціально-педагогічна робота волонтерських груп (в Україні або іншій країні – за 

вибором). 

48. Соціально-педагогічна профілактика насильства над жінками. 

49. Формування у дітей відповідального ставлення до здоров’я у діяльності дитячих та 

молодіжних громадських об’єднань. 

50. Формування здорового способу життя в неповнолітніх, які відбувають покарання у 

виховних колоніях. 

51. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи в релігійних організаціях України. 

52. Соціальна адаптація випускників шкіл-інтернатів до умов сучасного соціокультурного 

середовища. 

53. Особливості ресоціалізації  неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі. 

54. Соціально-педагогічна   робота   щодо   попередження  наркотизації серед учнівської 

молоді. 

55. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали насильства у сім'ї. 

56. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

57. Зміст та форми роботи соціального педагога з лідерами шкільного самоврядування. 

 


