
Орієнтовний перелік тем магістерських робіт для студентів другого (магістерського рівня) 

освітньої програми “Соціальна робота” зі спеціалізацією “Соціальне адміністрування” 

спеціальності “Соціальна робота”  

 

1. Профілактика булінгу дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах 

2. Соціальна профілактика булінгу дітей (категорія дітей на вибір студента) у установах (на вибір 

студента) 

3. Профілактика домашнього насильства стосовно дітей із сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах 

4. Соціальна профілактика делінквентної поведінки підлітків в установах (на вибір студента) 

5. Соціальна реінтеграція бездомних осіб в територіальних громадах 

6. Технології соціальної роботи в установах (на вибір студента, наприклад, Центрі пробації 

Міністерства юстиції України) пенітенціарної системи  

7. Технології соціальної роботи з біженцями та внутрішніми переселенцями 

8. Технології соціальної роботи з бездомними особами (на вибір студента) в умовах (на вибір 

студента) 

9. Технології соціальної роботи з особами з інвалідністю в умовах (на вибір студента) 

10. Технології соціальної роботи з особами, що звільнилися з місць позбавлення волі 

11. Соціальна профілактика (вторинна, третинна) алкогольної залежності у категорії осіб (на вибір 

студента)  

12. Технології соціальної роботи з особами, що зазнали насильства в сім'ї (жінки, діти тощо - на 

вибір студента) 

13. Соціальна робота з особами, які вчинили насильство в сім'ї (щодо категорії осіб на вибір 

студента) 

14. Технології соціальної роботи з малозабезпеченими сім'ями з дітьми 

15. Технології соціальної роботи з наркозалежними особами в установах (на вибір студента) 

16. Технології соціальної роботи з самотніми людьми похилого віку в установах (на вибір студента) 

17. Технології соціальної роботи з сім'єю (молодою, бездітною, багатодітною, змішаною, 

студентською, неповною, вразливою, сім'єю, що виховує дітей з інвалідністю тощо) 

18. Технології профілактики професійного вигорання в соціальній роботі 

19. Технологія професійної (соціальної) реабілітації осіб з інвалідністю (на прикладі категорії 

клієнтів та соціальної установи за вибором студента) 

20. Технологія соціального консультування (на прикладі категорії клієнтів та соціальної установи за 

вибором студента) 

21. Технологія соціальної профілактики (на прикладі категорії клієнтів та соціальної установи за 

вибором студента) 

22. Проведення переговорів у соціальній роботі (щодо категорії осіб і установ на вибір студента) 

23. Соціальна робота громадських організацій з психічно хворими особами       

24. Соціальна робота громадських організацій щодо профілактики ВІЛ/СНІДу (інших негативних 

соціальних явищ) 

25. Соціальна адаптація внутрішньо переміщених сімей з дітьми 

26. Соціальна допомога особам, які пережили травму (чи втрату, зокрема, внаслідок стихійного лиха 

чи бойового конфлікту) 

27. Соціальна робота з вразливими сім'ями з дітьми в умовах децентралізації 

28. Механізми міжвідомчої  / міждисциплінарної взаємодії в соціальній роботі з категорією осіб (на 

вибір студента) 

29. Соціальна робота з дитиною, якій надаються послуги сімейного патронату 

30. Соціальна робота з сім'ями, в яких є особи з інвалідністю 

31. Соціальна робота з сім'ями, в яких є особи, залежні від психоактивних речовин 



32. Соціальна підтримка дітей, які перебувають у конфлікті із законом, та їхніх сімей 

33. Активізація громади на підтримку вразливих сімей з дітьми 

34. Механізми партнерської взаємодії в соціальній роботі на рівні громади 

35. Соціальна профілактика самогубств серед категорії осіб (за вибором студента, наприклад, 

засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі)   

36. Соціальна профілактика ВІЛ/СНІДу (інших соціально небезпечних явищ за вибором студента) 

серед засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі 

37. Паліативний / хоспісний догляд категорії осіб (за вибором студента, наприклад, люди з 

інвалідністю, люди похилого віку, одинокі тяжкохворі, які не мають родичів)   

 


