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СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
У статті проаналізовано проблему інтеграції осіб з інвалідністю в соціум. 
Розглянуто шляхи і форми взаємодії суспільних інститутів при вирішенні цієї 
проблеми, зокрема за допомогою механізмів університетської освіти. Проана-
лізовано ставлення здорових членів суспільства (студентської молоді) до осіб з 
інвалідністю, розкрито особливості їх взаємодії як головну умову ефективної 
організації процесу соціальної інтеграції. Визначено стан готовності здорових 
студентів до сприйняття інтеграції інвалідів і міру соціальної дистанції між 
ними.  
З’ясовано потреби студентів-інвалідів щодо їх інтеграції в освітнє середовище 
вищої школи. Розкрито соціальний портрет прихильників і супротивників інтег-
рації серед студентів-інвалідів. Розглянуто причини їх позитивного і негатив-
ного ставлення до даного процесу. Визначено основні позиції інвалідів щодо 
процесу соціальної інтеграції. Представлені результати практичного вивчення 
особливостей освітнього середовища закладу вищої освіти, що забезпечують 
якість та швидкість інтеграції студентської молоді в це середовище. 
Ключові слова: інтеграція, особа з інвалідністю, освітнє середовище, чинники 
інтеграції. 

 
 
Ефективність інтеграції молоді з обмеженими функціональними можливостя-

ми у суспільство можлива завдяки їхньому становленню та розвитку в інститутах 
соціалізації, зокрема під час навчання у закладах вищої освіти. У сучасних умовах 
доступність вищої освіти для молоді з обмеженими функціональними можливостями 
є важливою соціальною і педагогічною проблемою.  

З метою здійснення аналізу досліджуваної проблеми і визначення стану 
інтеграції студентської молоді з інвалідністю в освітнє середовище нами було здій-
снено констатувальний експеримент на базі Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, під час якого ми провели анкетування, опитування, інтерв’ю та 
бесіди зі студентами (70 осіб) різних факультетів (з яких 28 осіб – з інвалідністю). 

Для реалізації поставленої мети ми розробили дві анкети. Так, проведення 
першого анкетування спрямовувалося на: 

- вивчення ставлення студентів без інвалідності до осіб, що її мають; 
- аналіз особливостей перебігу їх комунікаційної взаємодії, що сприяє органі-

зації ефективної інтеграції осіб з інвалідністю в соціальне середовище в цілому і  в 
освітнє зокрема; 

- визначення наявності соціальної дистанції між студентами з інвалідністю та 
рештою контингенту студентів, а також рівня їх готовності до сприйняття осіб з 
інвалідністю в навчальне середовище ЗВО; 

Завдання другого анкетування, що було проведено безпосередню зі 
студентами-інвалідами, передбачалося:  

- здійснення аналізу потреб осіб з інвалідністю під час соціальної інтеграції; 
- визначення бар’єрів, що створюють перешкоди до їх позитивної інтеграції в 

соціальне середовище, зокрема в освітній простір ЗВО; 
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- виявлення контингенту "прихильників" і "супротивників" до  інтеграції осіб з 
інвалідністю в соціальне середовище; 

- характеристика причин як позитивного, так і негативного ставлення осіб з 
інвалідністю до означених процесів.  

Аналіз отриманих результатів першого анкетування показав, що основні 
тенденції у суспільстві (у нашому випадку в межах соціального середовища ЗВО), 
спрямовано на визнання необхідності створення умов до інтеграції осіб з 
інвалідністю у соціальне середовище. Так, основна частина опитаної студентської 
молоді (85,7 %) зазначає, що, дійсно, є певні групи соціально незахищених верств 
населення, які, на їхню думку, безумовно потребують певної допомоги суспільства 
під час їх включення до активного суспільного життя в соціумі. У той же час решта  
респондентів (14,3 %) вважають, що соціальний захист і допомога в інтеграції має 
відбуватися для всіх на однакових умовах, і не вбачають необхідності у створенні 
додаткових переваг для осіб з інвалідністю.  

Відповіді на питання щодо рівноправності людей з інвалідністю в соціальному 
середовищі показали, що 90,4 % опитаних вважає за необхідне урівняти в правах 
осіб з інвалідністю з іншими людьми, проте вони не змогли назвати шляхи 
забезпечення цього процесу, зокрема в освітньому середовищі, хоча й однозначно 
висловилася за важливість цього аспекту інтеграції. Водночас 9,6 % студентів 
висловилися вкрай негативно, зауважуючи, що люди з інвалідністю мають знахо-
дитися в спеціальних державних установах, де б їм забезпечили належні умови 
навчання, соціальну опіку, і вважають, що вони не можуть мати рівних прав і можли-
востей у будь-якому соціальному  середовищі, зокрема в навчальному ЗВО. 

Вивчення результатів анкетування засвідчило, що досить неоднозначними є 
відповіді студентів на питання "Чи вважаєте ви, що особи з інвалідністю є повноцін-
ними членами в сучасному суспільстві?". Так, 73,8 % респонденти однозначно 
відповіли, що не вважають ("ні"), решта – 26,2 % зауважили, що вважають ("так"). 
Серед причин, на які вказували студенти щодо неповноцінності осіб з інвалідністю в 
суспільстві були зазначені: по-перше, відсутність необхідних умов для повноцінного 
функціонування в суспільстві (38,0 % опитаних), по-друге, незахищеність прав лю-
дей з інвалідністю (26,1 % респондентів), по-третє, уявлення про осіб з інвалідністю 
як про групу населення, що покинута напризволяще (19,0 % респондентів), по-
четверте, їх фізична обмеженість (14,2 % осіб). 2,7 % опитаних не змогли взагалі 
назвати причини, які впливають на неповноцінність осіб з інвалідністю. 

Відповідаючи на питання, що заважає, на вашу думку, особам з інвалідністю 
бути повноцінними членами соціуму, студенти визначили такі причини: "відсутність 
можливостей в отриманні бажаної освіти" – 14,2 % респондентів; "відсутність можли-
востей оволодіння бажаною професією" – 30,9 % опитаних; "відсутність можливо-
стей працювати" – 26,1 % респондентів; "недоступність об’єктів соціальної сфери" – 
28,8 %. 

Отримані результати дозволяють нам висловити припущення, що в цілому 
учасники експерименту розуміють шляхи вирішення проблеми інтеграції осіб з 
інвалідністю в соціальне життя і розуміють значення необхідності створення для них 
належних умов входження в повноцінне суспільне життя.  

Аналізуючи відповіді на питання "Хто, на Вашу думку, має займатися інтегра-
цією осіб з інвалідністю?", ми виявили, що 35,9 % опитаних вважають, що за 
інтеграцію осіб з інвалідністю відповідає держава або державні структури, 19,0 % 
респондентів наполягають на залученні до цих процесів переважно громадських 
організацій, а 30,9 % – родичів, тоді як 14,2 % взагалі наголошують, що кожен має 
вирішувати свої проблеми сам і не розраховувати на сторонню допомогу.  

Наступне питання, що нас цікавило, стосувалося ставлення респондентів до 
того, чи потрібно пристосовувати соціальне середовище до потреб осіб з інвалідні-
стю. Так, 85,7 % опитаних  наголосили, що "так", і зауважили, що особи з інвалід-
ністю повинні жити у суспільстві як звичайні люди, відчувати себе повноцінними 
членами суспільства, функціонувати в ньому нарівні з іншими, а  суспільство має 
сприяти їхній легкій адаптації та створювати умови для належної, безболісної 
інтеграції.  

Як бачимо, значний відсоток респондентів вважає, що інтеграція осіб з 
інвалідністю – це прерогатива держави, одночасно багато хто переконаний, що їх 
має підтримувати суспільство. Результати опитування свідчать, що в цілому 
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суспільство, громадськість готові сприяти і допомагати людям з інвалідністю інтегру-
ватися у соціум, але, зауважимо, що процеси інтеграції та адаптації, на думку 
респондентів, мають здійснюватися за підтримки державних установ та соціальних 
програм, які повинні відповідати потребам людей з інвалідністю і враховувати їх 
можливості. 

Аналіз теоретичних джерел та соціальних досліджень підтверджує, що ідеї 
соціальної адаптації та інтеграції людей з інвалідністю підтримуються суспільством, 
але аналіз результатів анкетування показує, що  багато респондентів неоднозначно 
ставляться до осіб з інвалідністю.  

Так, відповідаючи на питання "З ким з інвалідів ви готові підтримувати тісний, 
постійний, соціальний контакт?", 54,7 % опитаних студентів зазначили, що з людьми, 
які мають порушення опорно-рухового апарату, оскільки, на їхню думку, у них 
збережений інтелект і вони вирізняються високою соціальною активністю. З людьми, 
у яких є мовленнєві, слухові та зорові порушення, готові підтримувати соціальні 
контакти 30,9 % респондентів, а з особами з розумовими та психічними порушен-
нями ніхто. Водночас частина опитаних студентів (14,4 %) проти соціальної взаємо-
дії з людьми з інвалідністю і така ж кількість (14,4 %) не змогла дати однозначну, 
конкретну відповідь.   

Отже, визначаючи ступінь наявної соціальної дистанції між здоровими члена-
ми суспільства і людьми з інвалідністю, ми побачили наявність бар’єру між ними у 
вигляді неприйняття, нерозуміння, страху і розгубленості у спілкуванні з людьми, що 
мають інвалідність, хоча в нормативних документах декларуються права осіб з 
інвалідністю на рівноправне життя в соціумі, наголошується на необхідності їх 
включення до соціального середовища. 

Характеризуючи ступінь готовності студентів щодо тісної взаємодії із особами, 
що мають інвалідність, зауважимо, що більшість з них (64,2 %) допускає таке 
спілкування, що не вимагає тісних соціальних контактів, наприклад: 19,0 % готові 
підтримувати стосунки з інвалідом, що проживає у сусідньому будинку, і лише 26,1 % 
допускають можливість спілкування на рівні колеги. Проте, якщо людина з інвалід-
ністю обіймає якусь посаду, що відповідає соціальній взаємодії на рівні інвалід –
начальник чи інвалід – керівник, що вимагає більш тісного соціального контакту, то 
такі стосунки не підтримує майже ніхто з респондентів. Наприклад, спільне навчання 
і працю з особами з інвалідністю підтримує 59,5 % опитаних студентів, у той же час 
26,3 % відкидають таку можливість, а 14,2 % взагалі не змогли відповісти однознач-
но. Щодо професій, які, на думку респондентів, можуть бути доступним для людей з 
інвалідністю, переважно озвучуються ті, що не вимагають наявності вищої освіти, 
певної високої професійної кваліфікації і особливих здібностей (наприклад, вантаж-
ник, майстер-комплектувальник тощо). 

В цілому, результати першого анкетування показали, що суспільство не 
готове до тісної соціальної взаємодії з людьми, що мають інвалідність, а  головне 
мають внутрішні установки, що не дозволяють їм прийняти ситуацію, що люди з 
інвалідністю мають такі ж самі конституційні права, що й звичайні, здорові фізично і 
психічно члени суспільства.  

Як показав аналіз психолого-педагогічних джерел, характер таких установок 
має досить складну і недостатньо вивчену природу, що є не просто виявом певних, 
сформованих суспільною думкою, негативних установок щодо людей з інвалідністю, 
а й визначених на емоційному особистісному рівні установок-страхів, що поро-
джують неприйняття і навіть ворожість у здорових людей по відношенню до "не 
таких, як вони". Водночас під прикриттям симпатії і співчуття осіб з інвалідністю 
вважають нещасними, дещо замкнутими, навіть підозрілими і злими. Загальне 
ставлення до них у суспільстві виглядає амбівалентно, нібито, з одного боку, їх 
сприймають як повноправних членів суспільства, а з іншого – вважають такими, що 
позбавлені багатьох суспільних благ та можливостей і, на нашу думку, це ніяк не 
сприяє налагодженню тісних соціальних контактів між двома групами людей – 
здоровими та з інвалідністю. 

Друге анкетування було проведено серед студентів-інвалідів (28 осіб) віком 
від 17 до 24 років. Анкетування показало, що основні проблеми, з якими зустріча-
ються молоді люди з інвалідністю, це відсутність власного житла, безбар’єрного 
середовища і потреба у послабленні батьківської опіки, на чому наголошують самі 
студенти. Саме батьки, на їхню думку, хоч і не усвідомлено, але формують у них 
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життєву апатію шляхом виховання споживацьких позицій і настороженості до навко-
лишнього соціального середовища. 

Серед важливих проблем молодь відмітила і труднощі з працевлаштуванням, 
оскільки їхнє бажання фінансової і соціальної незалежності не відповідає очікуван-
ням суспільства. 35,7 % опитаних студентів з інвалідністю зазначили, що їм пропо-
нують значно нижчу заробітну плату, ніж звичайним працівникам, дехто з них 
зауважує і на невідповідності місця роботи їх професійним інтересам, і навіть 
взагалі, на відсутності бажання працювати у зв’язку з упередженим ставленням до 
них з боку роботодавця. Для 42,8 % опитаних респондентів однією з пріоритетних 
проблем  є проблема налагодження комунікації з іншими студентами та організація 
доступного дозвілля.  

Статус людини з інвалідністю певним чином ускладнює її зв’язки із соціумом, а 
інколи навіть унеможливлює повноцінні соціальні контакти, що призводить до 
ізоляції в суспільстві і перешкоджає її адаптації та інтеграції в соціумі. Результати 
проведеного анкетування підтвердили теоретично обґрунтовані положення нашого 
дослідження. Так, 32,1 % респондентів намагаються уникати активної соціальної 
взаємодії і віддають перевагу спілкуванню з людьми, що теж мають інвалідність, 
також вони не хочуть брати участь у суспільних заходах. 42,8 % опитаних студентів 
інколи не тільки відвідують суспільні заходи, а й періодично беруть у них участь, і 
лише 25,1 % активні і постійно виявляють інтерес до різних форм суспільної 
активності. Наприклад,  32,1 % з них займаються різноманітними видами спорту 
(плаванням, легкою атлетикою), захоплюються кулінарією, образотворчою діяль-
ністю (малюванням),  співом і грою на музичному інструменті. 

Під час опитування ми з’ясували, що молодь з інвалідністю вважає можливість 
отримання вищої освіти значним успіхом у житті, елементом соціального статусу і 
благополуччя. Водночас лише 42,8 % опитаних респондентів сподіваються, що 
отримана вища освіта дозволить їм більш успішно адаптуватися до соціуму, 
інтегруватися до суспільного життя і бути незалежними економічно від батьків. 
32,1 % вважають, що вища освіта – це спосіб самоствердження, спроба довести 
іншим членам суспільства, що вони мають такі ж самі права і можливості, решта – 
18,1 %  опитаних студентів не змогли достеменно сказати, чи забезпечить їм вища 
освіта, яку вони здобувають, подальшу конкурентоспроможну участь на ринку праці і 
соціальну активність. 

Особливо складним питанням для молоді з інвалідністю виявилася проблема 
створення сім’ї. 60,7 % студентської молоді, що мають інвалідність, вважають, що 
їхній статус є певною перешкодою до сімейного життя. Вони зазначають, що 
взаємини в сім’ях їхніх батьків були складними, часто виникали непорозуміння, 
конфліктні ситуації і суперечки через соціально-економічний статус сімей, що 
виховують дітей-інвалідів. Аналізуючи отримані дані та психолого-педагогічні джере-
ла, ми з’ясували, що причинами таких стосунків можуть бути як порушення 
соціальних зв’язків між батьками та соціумом внаслідок інвалідності їхніх дітей, так і 
психологічні аспекти (наприклад, відчуття провини, власної неповноцінності, сорому 
перед друзями тощо). Тому сім’я не завжди може забезпечити належну інтеграцію 
особи з інвалідністю в соціум, а часто, навпаки, заважає цьому процесу і навіть 
створює перешкоди на шляху створення сім’ї людиною з інвалідністю.  

Досліджуючи процес соціальної інтеграції людей з інвалідністю у соціумі, ми 
намагалися з’ясувати ставлення їх самих до необхідності підвищення ступеня їх 
участі у суспільному житті. Одним із питань нашої анкети передбачалося визначити 
"Чи має особа з інвалідністю жити, вчитися, працювати разом із здоровими людьми, 
чи вона повинна вести відособлений спосіб життя, жити у спеціальних умовах і 
соціальних закладах?" Так, з-поміж опитаних студентів з інвалідністю 78,5 % зазна-
чили, що людина з інвалідністю повинна обов’язково працювати і жити серед зви-
чайних людей. Їхні аргументи щодо інтеграції осіб з інвалідністю в соціум базуються 
переважно на конституційному праві, що визнає всіх людей рівними і на переконанні, 
що інваліди  такі ж самі люди, як і всі інші. Зауважимо, що на це питання відповіли всі 
респонденти, багато з них залишило особисті коментарі, що підкреслює гостроту й 
актуальність зазначеної проблеми. Решта 21,5 % опитаних висловилися більш 
негативно щодо ідей інтеграції осіб з інвалідністю у соціум. Вони підкреслили, що 
більшість звичайних людей не розуміють потреб осіб з інвалідністю,  а на роботі до 
них ставляться упереджено.  



НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ 
 

 

69

Як бачимо, відсоток супротивників соціальної інтеграції людей з інвалідністю 
досить високий, тому вважаємо за потрібне визначити чинники, які впливають на 
таку позицію осіб з інвалідністю.  

Під час нашого констатувального експерименту ми здійснили спостереження 
та провели бесіди зі студентами, що мають негативне ставлення до інтеграції осіб з 
інвалідністю в соціальне середовище, і з’ясували, що життєві умови, у яких 
перебуває більшість опитаних, досить складні. Так, багато з них мають порівняно 
невеликі доходи і живуть лише за рахунок соціальних виплат (стипендій та пенсій у 
зв’язку з інвалідністю), а деякі навіть вимушені допомагати батькам, оскільки останні 
перебувають у складних  соціально-побутових умовах і також мають інвалідність. 
Можливо, що їхня позиція пов’язана саме з тим, що життя в таких умовах не виявило 
позитивної динаміки, і їм здається, що створення "особливих умов" допоможе його 
покращити. Також частина опитаних респондентів не вважає себе повноправними 
членами суспільства, оскільки, на їхню думку, суспільство ставиться до них 
упереджено і зверхньо, здорові люди уникають соціальних контактів з ними, а якість 
свого життя вони оцінюють у 2 і 3 бали (за 5-бальною шкалою)  як "низький" і "вкрай 
низький" через незадовільний фізичний стан (здоров’я).  

Зауважимо, що саме для групи респондентів, що не підтримують соціальну 
інтеграцію, характерний глибокий песимістичний настрій, що виявляється у  незадо-
воленості своїм буденним життям, загостреній перебільшеній реакції на ставлення 
до них оточення. Оскільки  їхній рівень соціально-побутового забезпечення є дещо 
нижчим від прихильників соціальної інтеграції, то вони здебільшого орієнтуються 
саме на матеріальне забезпечення, ніж на самоствердження, самореалізацію у 
суспільному житті. Тому можемо припустити, що ця група молоді з інвалідністю 
дійсно потребує спеціальних умов їхньої життєдіяльності, що, в першу чергу, 
дозволить зменшити їх песимістичні настрої, спонукатиме брати участь у суспіль-
ному житті і покращить їхній рівень життя.  

Для уточнення результатів анкетування нами було проведено додатково 
анонімне інтерв’ю зі студентами, що мають інвалідність, у ході якого намагалися 
визначити об’єктивні причини, які, на їхню думку, сприяють їх позитивній соціалізації 
або знижують її рівень. Аналіз результатів отриманих відповідей показав, що 42,8 % 
респондентів загалом відчувають себе повноправними членами суспільства і 
вважають, що в цьому їм допомагає, в першу чергу, сім’я, близьке оточення (брати, 
сестри, добрі знайомі, друзі), улюблене заняття (робота, хобі, навчання) і навіть 
позитивний настрій. 

Узагальнені результати щодо чинників, які, на думку респондентів, найбільше 
сприяють оптимізації їх інтеграції в суспільство, подано у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Чинники, що допомагають пристосуванню молоді 
з інвалідністю до суспільного життя 
Діяльність % 

Власна цілеспрямованість 53,3 
Батьки, родичі 60,7  
Професія, яка виявилася затребуваною, 
потрібною 

25 

Знання, освіта 53,5 
Індивідуальні особливості та здібності, риси 
характеру 

42,8 

Впевненість у собі, оптимізм 35,7 
Везіння, випадковість 10,7 
Товариші по роботі, навчанню, колектив 35,7 

 
З таблиці видно, що найбільший вплив на студентів-інвалідів виявляють 

близькі люди, а найменше – колеги по навчанню та роботі. Важливо зауважити, що 
молодь, крім впливу соціального оточення, розуміє і значення власної активності під 
час інтеграції. Вони наголошують, що оптимізації процесів інтеграції людей з інва-
лідністю в соціум більшою мірою сприяють власна цілеспрямованість, громадська 
активність, отримання освіти, успішна професійна діяльність та індивідуальні 
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особливості. Тобто молодь розуміє значущість розвитку власної особистості у 
процесах соціальної інтеграції, а не пов’язує її успішність лише з впливом зовнішніх 
факторів навколишнього середовища.   

Водночас 32,1 % опитаних респондентів серед студентської молоді досліджу-
ваного ЗВО не можуть з упевненістю сказати, що відчувають себе повноправними 
членами соціуму. На основі їх відповідей ми змогли визначити чинники, що 
перешкоджають успішній інтеграції людей з інвалідністю у соціум.  

Зауважимо, що узагальнені результати анкетування збігаються з відповідями 
під час інтерв’ю. Так, респонденти відзначають, що основною причиною зниження 
рівня успішної інтеграції є проблеми зі здоров’ям, які створюють значні перешкоди 
під час соціалізації, певні соціальні обмеження, а також незручна інфраструктура та 
архітектура міста, часткова або повна недоступність до окремих приміщень закладів 
освіти та громадських установ.  

Окрім зазначених вище причин, певна кількість респондентів вважає, що їхній 
інтеграції заважають і чинники, що пов’язані зі складністю взаємовідносин між 
людьми з інвалідністю та здоровою частиною суспільства. На їхню думку, сучасне 
суспільство не готове "приймати" осіб з інвалідністю, люди не знають, як і чим їм 
можна допомогти, можуть неадекватно реагувати на фізичний чи психічний недолік, 
ображати і навіть відмовляти у допомозі, коли їх про це просять.   

Частина респондентів відзначила, що відчуває труднощі  і під час комунікації з 
навколишніми людьми, що також мають інвалідність. Як зауважили студенти, у них 
не завжди добре складається спілкування між собою, а однаковий статус "людина з 
інвалідністю" ще не означає, що вони будуть ставитися доброзичливо один до 
одного. Наприклад, студенти з інвалідністю не об’єднуються у групи і не беруть 
участь громадських організаціях для інвалідів, оскільки вважають, що там 
спілкуються лише самотні люди, у яких ще складніші життєві обставини. Одним із 
аргументів такого ставлення один до одного було зазначено і відсутність в оточення 
бажання докладати зусиль для налагодження спілкування через невпевненість у 
собі, що викликана функціональними порушеннями, а також складністю пересування 
"незручним" містом для людей з вадами зору та порушеннями опорно-рухового 
апарату, що часто стає  причиною відсутності бажання у спілкуванні. У теоретичних 
джерелах ми знаходимо свідчення, що люди з інвалідністю найчастіше об’єднуються 
й ідентифікують себе з групою людей, що мають однотипні порушення, і в той же час 
можуть негативно ставитись до людей, причиною інвалідності яких є інші захворю-
вання.  

У діаграмі 1 ми відобразили фактори, що заважають інтеграції в соціум молоді 
з інвалідністю.    

 
Діаграма 1. Фактори, що заважають молоді з інвалідністю  

інтегруватися в соціум 
 
Після визначення причин та факторів, які сприяють / заважають успішній інте-

грації людей з інвалідністю у соціум, ми здійснили аналіз особливостей їх соціальної 
активності та ціннісних орієнтацій. Це допомогло нам зрозуміти, чому частина рес-
пондентів вважають себе повноправними членами суспільства, а інші – ні. 

42,8

37,2

17,3

10,7 2
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Проблеми зі 
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Вивчення джерел з соціальної педагогіки показало, що соціальна активність – 
це здатність людини до здійснення на основі матеріальної і духовної культури 
соціально значущої діяльності, що знаходить свій прояв у творчості, комунікаційній 
взаємодії, вольових актах, поведінці тощо [2, с. 156]. Це важлива умова самоствер-
дження та самовияву  особистості в суспільстві, тому цей аспект потрібно обов’язко-
во враховувати під час здійснення досліджень щодо вивчення участі особистості 
людини в суспільному житті, зокрема і людини з інвалідністю. 

Під час колективного обговорення, спрямованого на визначення соціальної 
активності і залучення молоді з інвалідністю до активної участі в суспільному житті, 
ми провели мозковий штурм на тему "Хто я?" і студенти давали відповіді на такі 
питання: 1) Як Я проводжу своє дозвілля? 2) Які знання допомагають мені пізнати 
краще самого себе? 3) Чи вважаю Я своє життя цікавим і змістовним? 4) Чи відчуваю 
Я, що втрачаю життєві можливості?  

В результаті аналізу проведеного заходу ми вивчили аспекти соціальної 
активності наших респондентів і з’ясували, наскільки вони ведуть соціально актив-
ний спосіб життя. За зібраними статистичними даними ми можемо констатувати той 
факт, що більшість респондентів вважають своє життя цікавим і змістовним, 
наприклад, одна з учасниць зазначила, що все залежить від людини і її готовності 
робити своє життя максимально насиченим. Студенти також вказували, що наповни-
ти життя сенсом і змістом може будь-хто, незважаючи на функціональні обмеження, 
все залежить від бажання самої людини.  

Серед опитаних студентів активно проводить своє дозвілля 53,5 % (займа-
ються різними видами спорту, мандрують країною, спілкуються з друзями, дискуту-

ють в соцмережах і т. д.),  32,1 % віддають перевагу читанню книжок, спілкуванню в 
мережі Internet, перегляду телепередач, художніх фільмів, відвідуванню кінотеатрів, 
14,4 % присвячують своє дозвілля зустрічам з друзями, прогулянкам містом тощо. 

Вважаємо, що в цілому більшість студентської молоді з інвалідністю нама-
гається вести активний спосіб життя, робити його цікавішим, насиченішим, що є 

позитивною динамікою їхньої інтеграції в соціум, оскільки активність в суспільстві 
допомагає їм відчувати свою значущість, незважаючи на певне обмеження. Водно-

час людям, що оточують їх – друзям, батькам, викладачам, соціальним працівникам, 
потрібно звертати більше уваги на проблеми соціальної активності молоді з 
інвалідністю, щоб розширювати її межі  і не допустити появи соціальної ізоляції. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел показав, що у питаннях інтеграції лю-
дей з інвалідністю в соціумі важливе значення мають цілі та прагнення особисто-

стей, що складають коло їх ціннісних орієнтацій.  
Визначаючи ціннісні орієнтації студентів з інвалідністю, ми виходили з того, що 

ціннісні орієнтації – це певні установки людини, від яких залежить процес соціалізації 

та адаптації індивіда в суспільстві. Так, на основі педагогічних джерел ми виділили 
наступні загальноприйняті моральні та культурні цінності: сімейне благополуччя, 

матеріальна забезпеченість і багатство, друзі, особиста свобода і незалежність у 
прийнятті рішень, здоров’я, кар’єра, загальне визнання, влада, можливість здійсню-
вати управління іншими людьми, спокійне, розмірене життя, можливість реалізувати 

творчі здібності і таланти, цікава робота, можливість приносити користь іншим 
людям, кохання [2]. 

Так, найбільш важливими для учасників дослідження виявилися наступні цін-
нісні орієнтації: здоров’я – 92,8 %, сімейне благополуччя – 62,8 % кохання – 25,0 %. 

Зауважимо, що більшість респондентів (67,8 % респондентів) також вважають важ-
ливою таку цінність, як "загальне визнання", що спонукає осіб з інвалідністю вести 
соціально активний спосіб життя.   

Отже, узагальнений аналіз проведеного нами дослідження дозволяє зробити 
висновок, що більшість респондентів прагнуть отримати освіту і створити сім’ю. 

Сімейні цінності переважають у відповідях, що стосуються питань ціннісних орієн-
тацій, і знаходять своє відображення в прагненнях молодих людей, що доводить їх 
готовність до соціальної активності, і допоможе їм більш ефективно інтегруватися у 

соціум.   
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З огляду на отримані результати можемо висунути низку пропозицій щодо 
включення осіб з інвалідністю до соціального життя, що сприятиме їх успішній 

інтеграції у соціум. Так, потрібно проводити більш активно соціальну роботу щодо 
включення людей з інвалідністю до суспільного життя, сприяти їх працевлашту-

ванню, залучати до різноманітних  соціальних програм, громадських проєктів, а 
також здійснювати посильну адресну допомогу, що виявляється як у матеріальній 
складовій, так і в моральній підтримці.  

Як бачимо, процес інтеграції осіб з інвалідністю в сучасному суспільстві має 
низку проблем, які потрібно вирішувати спільними, об’єднаними зусиллями, а голов-

не пам’ятати, що в основі успішної інтеграції лежать процеси, що, в першу чергу, 
передбачають залучення людей з інвалідністю до активної участі в різних сферах 
суспільного життя. 
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В статье проанализирована проблема интеграции лиц с инвалидностью в 
социум. Рассмотрены пути и формы взаимодействия общественных инсти-
тутов при решении этой проблемы, в частности с помощью механизмов 
университетского образования. Проанализировано отношение здоровых чле-
нов общества (студенческой молодежи) к лицам с инвалидностью, раскрыты 
особенности их взаимодействия как главное условие эффективной органи-
зации процесса социальной интеграции. Определено состояние готовности 
здоровых студентов к восприятию интеграции инвалидов и степень социаль-
ной дистанции между ними. 
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Выяснены потребности студентов-инвалидов по их интеграции в образова-
тельную среду высшей школы. Раскрыто социальный портрет сторонников и 
противников интеграции среди студентов-инвалидов. Рассмотрены причины 
их положительного и отрицательного отношения к данному процессу. 
Определены основные позиции инвалидов по отношению к процессу социальной 
интеграции. Представлены результаты практического изучения особенно-
стей образовательной среды учреждения высшего образования, которые 
обеспечивают качество и скорость интеграции студенческой молодежи в эту 
среду. 
Ключевые слова: интеграция, человек с инвалидностью, образовательная 
среда, факторы интеграции. 
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Study on state of integration of student youth in the education environment 
of the higher education institution 
The article analyzes the problem of integration of people with disabilities into society. 
The ways and forms of interaction of public institutes in solving this problem, in particular 
through the mechanisms of university education, are considered. Attitudes of healthy 
members of society (student youth) to people with disabilities are analyzed, the 
peculiarities of their interaction are revealed as the main condition for effective 
organization of the process of social integration. The state of readiness of healthy 
students to perceive the integration of the disabled and the measure of social distance 
between them are determined. 
The needs of students with disabilities to integrate them into the higher education 
environment are clarified. A social portrait of supporters and opponents of integration 
among students with disabilities is revealed. The reasons of their positive and negative 
attitudes to this process are considered. The main positions of people with disabilities in 
relation to the process of social integration are determined. The results of the practical 
study of the features of the educational environment of the institution of higher education 
that provide the quality and speed of integration of student youth into this environment 
are presented. 
Key words: integration, disabled person, educational environment, factors of integration. 
 
 
 
 
 

 
 

  


