
ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ З  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

 

1. Волонтерство як інноваційний вид соціальної роботи в сучасній Україні (д. 

філос. н., доцент кафедри філософії, Препотенська Т.П.). 

2. Принципи менеджменту волонтерського руху  (д. філос. н., доцент кафедри 

філософії,.    Препотенська Т.П.). 

3. Волонтерство та добровольчий рух як соціокультурні явища (д. філос. н., 

доцент кафедри філософії,  Препотенська Т.П.). 

4. Соціальні механізми молодіжного волонтерства (д. філос. н., доцент кафедри 

філософії, професор  Препотенська Т.П.). 

5. Волонтерські програми в дитячих закладах (д. філос. н., доцент кафедри 

філософії,  Препотенська Т.П.). 

6. Міжнародне волонтерство: принципи, механізми, методи (д. філос. н., доцент 

кафедри філософії, професор  Препотенська Т.П.). 

7.  Студентське волонтерство: історичні та сучасні форми (д. філос. н., доцент 

кафедри філософії,  Препотенська Т.П.). 

8.  Соціальна робота з сім’ями (різні категорії, що потребують соціальної 

допомоги). (к. філос. н., доцент кафедри філософії Руденко Т.П.). 

9.  Прийомна сім’я як альтернативна форма державної опіки над дітьми. (к. філос. 

н., доцент кафедри філософії Руденко Т.П.). 

10.  Сімейна соціалізація як фактор креативного розвитку особистості (к. філос. н., 

доцент кафедри філософії Руденко Т.П.). 

11.  Практики консультування в процесі формування адаптивної соціальної 

поведінки як складова соціальної роботи (к. філос. н., доцент кафедри філософії 

Руденко Т.П.). 

12.  Креативні технології в соціальній роботі (к. філос. н., доцент кафедри 

філософії Коваль О.А.).). 

13.  Тренінгові технології в соціальній роботі з дітьми із зони АТО (к. філос. н., 

доцент кафедри філософії Коваль О.А.). 

14. Методи соціальної реабілітації сімей з тимчасово окупованих територій (к. 

філос. н., доцент кафедри філософії Коваль О.А.). 

15.  Волонтерський рух в соціальній роботі з дітьми та підлітками,які живуть на 

прифронтових територіях (к. філос. н., доцент кафедри філософії Коваль О.А.). 

16.  Міжнародний волонтерський рух в глобальній мережі екопоселень (к. філос. 

н., доцент кафедри філософії Коваль, викладач кафедри філософії Петрова 

С.О.). 

17.  Міжнародні та національні соціальні проекти на базі екологічних поселень. (к. 

філос. н., доцент кафедри філософії Коваль О.А., викладач кафедри філософії 

Петрова С.О.). 

18.  Потенціал екологічних поселень для розвитку соціальної роботи в Україні.( к. 

філос. н., доцент кафедри філософії Коваль О.А., викладач кафедри філософії 

Петрова С.О.). 

19.  Підготовка та перепідготовка соціальних працівників з урахуванням цілей 

сталого розвитку (к. філос. н., викладач кафедри філософії Колотило М.О.). 



20. Форсайт прогнозування в соціальній роботі (к. філос. н., професор кафедри 

філософії Федорова І.І.). 

21.  Проектний менеджмент в соціальній роботі (на основі проектів «Сімейний 

дитячий будинок»(r.філос.н., професор кафедри філософії Федорова І.І.).  

22.  Різні аспекти ( Креативні технології  в ) соціальної реабілітації груп населення, 

що мають глибинні порушення соціального функціонування.( к. філос. н., 

доцент кафедри філософії Коваль О.А.). 

23.  Технологнічні аспекти соціальної реабілітації в соціальній роботі. (к. філос. н., 

доцент кафедри філософії Коваль О.А.). 

24.  Волонтерство у створенні реабілітаційного середовища для дітей, які живуть 

на прифронтових територіях (к. філос. н., доцент кафедри філософії Коваль 

О.А.). 

25.  Застосування креативних методів у процесі соціалізації дітей із порушенням 

поведінки (к. філос. н., доцент кафедри філософії Коваль О.А.). 

26.  Традиції соціальної допомоги особистості у волонтерській діяльності (д. філос. 

н., професор кафедри філософії Сторіжко Л.В.). 

27.  Особливості соціальної роботи у волонтерській діяльності  (д. філос. н., 

професор кафедри філософії Сторіжко Л.В.). 

28.  Організація соціальної роботи у надзвичайних ситуаціях техногенного 

характеру. (к. філос. н., доцент кафедри філософії Стребкова Ю.В.). 

29.  Соціальна робота з жінками постраждалими від сексуального та гендерно 

детермінованого насильства. (к. філос. н., доцент кафедри філософії Стребкова 

Ю.В.). 

30.  Благодійна діяльність в умовах сучасного українського суспільства: проблеми 

мотивації. (к. філос..н, доц..каф.філос. Муратова І.А.) 

31.  Державні соціальні програми і стан їх практичної реалізації(к. філос..н, 

доц..каф.філос. Муратова І.А.) 

32.  Захист прав та інтересів жінок: соціально-правовий аспект. (к. філос..н, 

доц..каф.філос. Муратова І.А.) 

33.  Інноваційні технології допомоги дітям у складній життєвій ситуації. (к. 

філос..н, доц..каф.філос. Муратова І.А.) 

34.  Інноваційні технології соціального обслуговування населення (на прикладі 

категорії клієнтів за вибором студента). (к. філос..н, доц..каф.філос. Муратова 

І.А.) 

35.  Посередництво і консультування в діяльності соціального працівника. (к. 

філос..н, доц..каф.філос. Муратова І.А.) 

36.  Психосоціальні методи роботи з різними групами населення (за вибором 

студента). (к. філос..н, доц..каф.філос. Муратова І.А.) 

37.  Роль і можливості використання інформаційних технологій в системі 

соціальної роботи(к. філос..н, доц..каф.філос. Муратова І.А.) 

38.  Роль комунікативних навичок у професійній діяльності фахівця із соціальної 

роботи. (к. філос..н, доц..каф.філос. Муратова І.А.) 

39.  Соціальне обслуговування в системі соціального захисту населення: стан і 

перспективи розвитку. (к. філос..н, доц..каф.філос. Муратова І.А.) 



40. Соціальні програми як інструмент і технології реалізації соціальної політики 

держави. (к. філос..н, доц..каф.філос. Муратова І.А.) 

41. Технологія соціального консультування (на прикладі категорії клієнтів за 

вибором студента). (к. філос..н, доц..каф.філос. Муратова І.А.) 

42. Технологія соціальної профілактики (на прикладі категорії клієнтів за вибором 

студента). (к. філос..н, доц..каф.філос. Муратова І.А.) 

43. Гуманізація процесів міжнародної міграції населення як чинник підвищення її 

ефективності (Девтеров І.В.) 

44. Проблеми інтеграції мігрантів у нове соціокультурне середовище (Девтеров 

І.В.) 

45. Соціальна адаптація та реінтеграція мігрантів та внутрішньо переміщених осіб 

(Девтеров І.В.). 
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