
Теми магістерських робіт спеціальності «Соціальна робота» 

освітньої програми «Соціальна робота» 

 

1. Превенція сімейного насильства в роботі з батьками молодших 

підлітків. 

2. Соціальна підтримка членів сімей учасників антитерористичної 

операції. 

3. Особливості підготовки дітей, які виходять з під опіки до самостійного 

життя. 

4. Формування професійного іміджу майбутнього соціального 

працівника. 

5. Особливості роботи соціального працівника  з дітьми, які мають 

обмежені можливості в соціально-реабілітаційних центрах. 

6. Статево-рольова соціалізація дівчат старшого шкільного віку. 

7. Наставництво у соціальній роботі з дітьми, які  виходять з під опіки. 

8. Супервізія в діяльності соціальних працівників. 

9. Соціальна робота з підлітками, які вживають психоактивні речовини. 

10. Соціальна робота з людьми похилого віку. 

11. Гендерна специфіка дошлюбної поведінки студентської молоді. 

12. Вплив жіночого (або чоловічого) безробіття на сімейні відносини. 

13. Організація соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, в системі освіти. 

14. Проблеми соціалізації дітей з сімей, де є особи з алкозалежністю. 

15. Професійно-етичні проблеми соціальної роботи з неповними сім'ями. 

16. Профілактика сімейного насильства над особами похилого віку. 

17. Соціалізація молоді з інвалідністю в освітніх установах. 

18. Соціалізація студентів з інвалідністю у вищих навчальних закладах. 

19. Соціальна допомога молодому подружжю у вирішенні конфліктів з їх 

батьками. 

20. Соціальна профілактика відмови сім'ї від літнього родича. 

21. Соціальна профілактика стигматизації ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

працівниками медичних установ. 

22. Соціальна профілактика юного материнства в сільській місцевості. 

23. Соціальна реабілітація дітей з посттравматичним стресовим 

синдромом. 

24. Соціальна реабілітація дітей з ДЦП. 

25. Соціальна реабілітація осіб похилого віку та осіб з інвалідністю в 

стаціонарних установах системи соціального захисту населення. 

26. Соціальна реабілітація учасників локальних збройних конфліктів. 

27. Соціальна робота з дітьми, батьки яких відбувають покарання в місцях 

позбавлення волі. 

28. Соціальна робота з дітьми, які зазнали насильства в сім’ї. 

29. Соціальна робота з профілактики соціального сирітства 

неблагополучними  сім'ями, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 



30. Соціальна робота з родичами соціальних сиріт щодо повернення дітей 

в сім'ю. 

31. Соціальне забезпечення ветеранів бойових дій в Україні. 

32. Соціальні технології реабілітації осіб без певного місця проживання. 

33. Соціально-психологічний супровід осіб похилого віку з обмеженими 

можливостями. 

34. Специфіка соціальної роботи з жінками, що страждають на алкоголізм. 

35. Технології залучення осіб з інвалідністю до волонтерської діяльності. 

36. Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми і підлітками в 

літній період. 

37. Технології соціальної роботи з колишнім подружжям в після розлучний 

період. 

38. Технології соціальної роботи з особами похилого віку на 

муніципальному рівні. 

39. Технології соціальної роботи сім'ями військовослужбовців. 

40. Технології соціальної роботи із захисту прав внутрішньо переміщених 

осіб. 

41. Технології соціальної роботи із захисту прав мігрантів. 

42. Технології соціальної роботи з громадянами похилого віку на дому. 

43. Технологія медіації у соціальній роботі з підлітками, які мають 

делінквентну поведінку. 

44. Феномен самотнього материнства в сучасній сімейної культури. 

45. Формування іміджу фахівця соціальної роботи. 

46. Формування професійної готовності майбутніх фахівців із соціальної 

роботи до профілактики наркозалежності.  

47. Соціальна робота з бездоглядними та безпритульними дітьми. 

48. Низькопорогові форми соціальної роботи з особами, залученими до 

комерційного сексу. 

49. Реалізація програм зменшення шкоди у соціальній роботі зі 

споживачами ін’єкційних наркотиків. 

50. Аутріч-програми у соціальній роботі з бездомними особами. 
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