
Тематика курсових робіт «Технології соціальної роботи» 

 

1. Технології соціальної інтеграції  дітей з інвалідністю (нозологія – за 

вибором студента) 

2. Технологія організації груп взаємодопомоги 

3. Технології профілактики адиктивної поведінки в роботі зі студентською 

молоддю 

4. Технології профілактики залежності підлітків від онлайн-ігор 

5. Особливості соціальної роботи з реабілітації алкозалежних отримувачів 

послуг в умовах спеціалізованих центрів  

6. Особливості соціальної роботи з реабілітації наркозалежних 

отримувачів послуг в умовах спеціалізованих центрів  

7. Підтримка громадських ініціатив в роботі фахівця соціальної роботи 

об’єднаної територіальної громади 

8. Соціальна реабілітація безпритульних в умовах соціального гуртожитку 

9. Зміст та форми надання консультативних послуг різним групам 

населення в територіальному центрі соціального обслуговування  

10. Профілактика абортів та відмов від дитини в реабілітаційних центрах 

для жінок 

11. Технології соціальної профілактики бездоглядності і жебрацтва в роботі 

з малозабезпеченими сім’ями 

12. Зміст, форми та особливості профілактики ВІЛ/СНІДу в аутріч-роботі 

13. Технологія оцінки потреб різних категорій сімей 

14. Зміст та форми формування толерантності до ВІЛ-інфікованих  

15. Особливості соціальної профілактики торгівлі людьми в роботі з 

чоловіками 

16. Технології організації діяльності волонтерських груп  

17. Робота з подоланням станів соціальної депривації  неповнолітніх в 

умовах службах пробації 

18. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку 

19. Зміст, форми та методи соціального патронажу осіб похилого віку 

20. Зміст, форми та методи  трудової  реабілітації осіб з інвалідністю в 

умовах спеціалізованих центрів 

21. Організація та проведення комплексних форм соціальної роботи як 

прояв  надання інтегрованих соціальних послуг в громаді 

22. Технології соціального супроводу неповнолітніх осіб, які перебувають у 

конфлікті з законом 

23. Технології запобігання та протидії насильству в роботі соціальних 

центрів матері та дитини 

24. Технології соціальної роботи з сім’ями  внутрішньо переміщених осіб  

25. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку в громаді 

26. Соціальна реабілітація безпритульних в закладах тимчасового 

перебування  

27. Зміст, форми та методи соціальної роботи з сім’ями, в яких виховується 

дитина з інвалідністю 

28. Технології соціальної роботи в громаді  

29. Технології реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в умовах патронажної сім’ї 



30. Технології реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в умовах патронатної сім’ї 

31. Соціальний супровід дитини в прийомній сім’ї 

32. Соціальна робота з військовослужбовцями та членами їхніх сімей 

33. Профілактика Інтернет-залежності підлітків (вікова група та установа – 

за вибором студента) 

34. Технології попередження насильства в сім’ї 

35. Технології соціальної профілактики жорстокого поводження з дітьми в 

сім’ї 

36. Технології соціальної роботи з сім’ями, в яких є особи, залежні від ПАР 

37. Технології запобігання відмовам від дітей раннього віку 

38. Соціальна адаптація внутрішньо переміщених сімей з дітьми 

39. Технологія організації волонтерської діяльності 

40. Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей 

 


