
 

 

Тематика курсових робіт «Технології соціально-педагогічної роботи» 

 

1. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми в спеціалізованих 

закладах загальної середньої освіти 

2. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які перебувають у складних 

життєвих обставинах 

3. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи (напрям за вибором 

студента) дитячих та юнацьких громадських організацій 

4. Особливості використання методу переконання в соціально-педагогічній 

роботі з підлітками 

5. Методи прикладу та доручення в соціально-педагогічній роботи з 

підлітками 

6. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи в умовах закладів 

оздоровлення та відпочинку 

7. Технології соціально-педагогічної реабілітації дітей, які позбавлені 

батьківського піклування 

8. Технології соціально-педагогічної терапії засобами декоративно-

прикладного мистецтва 

9. Ігрові технології в реалізації завдань соціальної терапії 

10. Технології соціально-педагогічної профілактики сімейного насильства 

11. Напрями та форми соціально-педагогічної роботи за місцем проживання. 

12. Зміст, форми та методи соціально-педагогічної роботи з сім’ями, в яких 

виховується дитина з інвалідністю 

13. Соціально-педагогічна реабілітація безпритульних в закладах тимчасового 

перебування  

14. Соціально-педагогічна діяльність у закладах позашкільної освіти 

15. Технології профілактики залучення неповнолітніх до участі в секс-бізнесі 

16. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень у дітей 

17. Діяльність соціального педагога закладу загальної середньої освіти з 

профілактики делінквентної поведінки старшокласників 

18. Особливості роботи соціального педагога з підготовки молоді до 

сімейного життя 

19. Профілактика девіантної поведінки дітей та молоді шляхом залучення до 

різних видів художньо-естетичної діяльності  

20. Зміст, форми та методи розвитку лідерських якостей старшокласників 

21. Технології соціально-педагогічної роботи в громаді  

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

піклування, в умовах патронажної сім’ї 

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

піклування, в умовах патронатної сім’ї 

24. Особливості соціально-педагогічної роботи в закладах дошкільної освіти 

25. Анімаційна робота соціального педагога як засіб розвитку творчого 

потенціалу дітей та молоді 

26. Соціальний супровід дитини в прийомній сім’ї 



 

 

27. Соціально-педагогічна робота з запобігання та протидії сімейному 

насильству в закладах загальної середньої освіти 

28. Соціально-педагогічна робота з військовослужбовцями та членами їхніх 

сімей 

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

за вибором студента) 

30. Технології попередження насильства в сім’ї 

31. Технології соціально-педагогічної профілактики жорстокого поводження з 

дітьми в сім’ї 

32. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями, в яких є особи, 

залежні від ПАР 

33. Соціально-педагогічна підтримка сімей, яких торкнулась проблема 

ВІЛ/СНІДу 

34. Соціально-педагогічна підтримка дітей, які перебувають в конфлікті із 

законом 

35. Соціальна інтеграція випускників інтернатних закладів 

36. Технології запобігання відмовам від дітей раннього віку 

37. Соціальна адаптація внутрішньо переміщених сімей з дітьми 

38. Технологія організації волонтерської діяльності 

39. Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей 

40. Соціально-педагогічна робота з сім’ями (категорія сімей на вибір 

студента) 

 


