ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ

Соціально-педагогічні умови інтеграції
студентів з обмеженими функціональними
можливостями
Дипломна
робота
з
соціальної
педагогіки
(освітньо-кваліфікаційний рівень
«Бакалавр»)
студентки 4 курсу 42 групи
галузі знань:
0101 Педагогічна освіта
напряму підготовки:
6.010106 Соціальна педагогіка
Пально Інни Валеріївни
Керівник:
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної педагогіки
та педагогічної майстерності
С.М. Ситняківська
Рецензент:
кандидат педагогічних наук,
завідуюча кафедрою природничих
соціально-гуманітарних дисциплін.
КВНЗ «Житомирський інститут
медсестринства»
І.М. Круковська

м. Житомир – 2015 рік

ЗМІСТ
ВСТУП ......................................................................................................................... 4
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗОшибка! З

1.1. Сутнісні характеристики поняття інтеграція у науковій літературіОшибка! Закла
1.2. Загальна характеристика людей з обмеженими функціональними
можливостями як соціальної групи ............... Ошибка! Закладка не определена.
1.3. Соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з обмеженими
функціональними можливостями .................. Ошибка! Закладка не определена.
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ
ІНТЕГРАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ ..................................... Ошибка! Закладка не определена.

2.1. Опис програми експериментального дослідженняОшибка! Закладка не определ
2.2. Виявлення соціально-педагогічних умов інтеграції студентів з
обмеженими функціональними можливостями.Ошибка! Закладка не определена.
2.3. Програма по вдосконаленню соціально-педагогічних умов інтеграції

студентів з обмеженими функціональними можливостями.Ошибка! Закладка не опр
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.......................................................................................... 8
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................ 11

ВСТУП
Актуальність дослідження. З кожним роком зростає чисельність
студентів з обмеженими функціональними можливостями у ВНЗ України. Це
свідчить про успішне включення такої категорії молодих людей, незважаючи
на певні перешкоди, в навчально-освітній процес. Створюється все більше
необхідних умов для функціонування студентів з особливими потребами в
просторових межах українських вищих навчальних закладів. Але на
сьогоднішній день все ж існує ряд бар'єрів, що утруднюють процес адаптації
та інтеграції молоді з особливостями в студентське середовище. Дана робота
покликана з'ясувати соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з
обмеженими функціональними можливостями у навчально-освітній процес.
Проблемі забезпечення реалізації належного доступу молоді з
обмеженими функціональними можливостями до освітнього середовища,
безперешкодного навчання присвячені наукові праці О. Столяренко,
В. Синьова, А. Шевцова та інших. Дослідники вивчали забезпечення
інтеграції осіб з особливими потребами в освітнє середовище вищої школи із
урахуванням різноманітних специфічних аспектів. Серед них: доступність
вищої освіти для осіб з обмеженими функціональними можливостями;
соціальний,

психолого-педагогічний

супровід

осіб

з

обмеженими

функціональними можливостями в процесі здобуття освіти; особливості
міжособистісної взаємодії між звичайними студентами та студентами з
обмеженими

функціональними

можливостями,

соціально-психологічні

проблеми їх інтеграції і т.д.
Питання актуальності процесу інтеграції студентів з обмеженими
функціональними

можливостями

в

навчально-освітнє

середовище

обумовлене наявністю ряду суперечностей:
- між завданнями інклюзивної освіти та неготовністю студентського
середовища (здорових студентів) до позитивного сприйняття одногрупників з

обмеженими

функціональними

можливостями

(по

причині

наявності

негативних стереотипів, установок і т.д.);
- необхідністю залучення студентів з обмеженими функціональними
можливостями до спільної діяльності та комунікативної взаємодії з іншими
людьми та їх психологічною неготовністю до інтеграції у середовище ВНЗ;
- необхідністю спеціальної кваліфікованої підготовки викладачів та
кураторів академічних груп до роботи зі студентами з обмеженими
функціональними можливостями та належного методичного забезпечення їх
діяльності.
Тільки за умови зміни соціального статусу людей з особливими
потребами, активного залучення їх до суспільного життя можлива
повноцінна інтеграція у соціум. Одним із можливих механізмів активної
інтеграції осіб з обмеженими функціональними можливостями у сучасне
суспільство є отримання ними університетської освіти. Університетська
освіта в Україні реформується для того, щоб стати доступною, а підготовлені
фахівці – конкурентоспроможними на ринку праці та адаптованими до нових
умов соціуму.
Зважаючи на потребу детального та ефективного дослідження
особливостей інтеграції студентів в освітнє середовище, нами була обрана
відповідна тема: «Соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з
обмеженими функціональними можливостями».
Об’єкт

дослідження

–

інтеграція

студентів

з

обмеженими

функціональними можливостями у ВНЗ.
Предмет
забезпечують

дослідження

–

ефективність

соціально-педагогічні

інтеграції

студентів

з

умови,

що

обмеженими

функціональними можливостями.
Мета дослідження – визначити соціально-педагогічні умови, що
забезпечать

ефективність

інтеграції

функціональними можливостями.

студентів

з

обмеженими

Завдання:
1.

Прослідкувати

Представити

загальну

сутнісні

характеристики

характеристику

людей

процесу
з

інтеграції.
обмеженими

функціональними можливостями та проаналізувати соціально-педагогічні
умови інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями;
2. Дослідити соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з
обмеженими функціональними можливостями;
3. Розробити програму по вдосконаленню соціально-педагогічних умов
інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями.
Методи дослідження. В роботі використано комплекс теоретичних та
емпіричних методів, що відповідають змісту проблеми. Для розв’язання
поставлених завдань і перевірки гіпотези було застосовано загальнонаукові
методи теоретичного та емпіричного дослідження: теоретичний аналіз та
систематизація наукових літературних джерел. Експериментальна частина
дослідження виконувалась за допомогою таких методів як опитування,
анкетування, тестування та бесіда.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Теоретичний аналіз актуальних наукових робіт дозволив нам у першому
розділі прослідкувати сутнісні характеристики процесу інтеграції. Зокрема, ми
розглянули специфіку явища інтеграції у: соціології, соціальній педагогіці,
зазначили про трансформацію уявлень щодо даного процесу у філософії,
математиці, суспільно – історичних науках. Також проаналізували форми дії
механізму

інтеграції

в

синтезі

наукових

знань.

І

на

завершення,

систематизували інформацію щодо призначення інтеграції у формуванні та
розвитку колективу, як необхідного елементу соціуму.
Також нам вдалось представити загальну характеристику людей з
обмеженими функціональними можливостями. Зокрема, ми навели обширне
тлумачення

поняття

«Людина

з

обмеженими

функціональними

можливостями», вказали на специфіку її життєдіяльності та функціонування в
соціумі, а також навели класифікацію груп інвалідності, керуючись таким
законодавчим актом, як: «Інструкція по встановленню груп інвалідності».
Одним із ключових завдань, що стояли перед нами у першому розділі,
був аналіз соціально–педагогічних умов інтеграції студентів з обмеженими
функціональними

можливостями.

Опрацьовуючи

актуальний

науковий

матеріал з даного питання, ми зробили висновок, що більшість ВНЗ України
намагається сприяти інтеграції студентів з особливими потребами в
навчально-виховний процес та в університетський колектив: студентів,
педагогів і т.д. Та, не зважаючи на готовність навчальних закладів адаптувати
певні

аспекти

власного

просторового,

освітнього,

комунікативного

середовища, на даному етапі все ж залишається ряд очевидних бар'єрів у
забезпеченні оптимальних для студентів з обмеженими функціональними
можливостями

соціально–педагогічних

умов:

відсутність

необхідного

соціально-медичного супроводу, недоступність забезпечення аудіо–відео
засобами для навчання осіб з порушенням слуху та зору, несформованість у

педагогів певних знань та вмінь для ефективної співпраці із особливими
студентами і т.д.
Практичні

напрацювання

дозволили

нам

дослідити

соціально–

педагогічні умови інтеграції студентів з обмеженими функціональними
можливостями. Експериментальну частину ми розпочали із аргументації
вибору методологічного інструментарію, формулювання наукової гіпотези,
мети та завданнь для програми нашого дослідження. А також, з поетапного
опису процедури проведення експерименту.
Для

вирішення

заключного

завдання

нашого

дослідження

ми

використали за основу ряд ключових елементів спектру соціально –
педагогічних умов інтеграції. До якого входять: предметно-просторові умови
інтеграції, фізіологічні (медичні) умови, особистісні умови, міжособистісні
умови

та

освітні

умови

інтеграції.

Резюмуючи

результати

нашого

експерименту, можна констатувати зацікавленість ВНЗ у оптимізації соціально
– педагогічних умов інтеграції осіб з обмеженими функціональними
можливостями.

І

тому

ми

розробили

рекомендативну

програму

по

вдосконаленню соціально – педагогічних умов інтеграції осіб з обмеженими
функціональними можливостями, яка включила в себе заходи та засоби
вирішення проблемних аспектів із усього спектру умов інтеграції та є
доступною в застосуванні як комплексно, так і частково. В неї ввійшли уже
відомі ефективні наукові розробки, а також наші інноваційні, пілотні ідеї.
Наприклад, проведення «Дня відкритих дверей для учнів та абітурієнтів з
обмеженими

функціональними

можливостями»

у

ВНЗ»;

формування

волонтерського центру; створення у ВНЗ «Комісії з питань дотримання
соціальних прав студентів» і т.д.
Отже, результати нашого експерименту підтвердили гіпотезу про
сприяння оптимізованих соціально – педагогічних умов успішній інтеграції
студентів з обмеженими функціональними можливостями. Тому з метою
підвищення суспільного рівня толерантності та емпатійності, формування
активної соціальної життєдіяльності осіб з обмеженими функціональними

можливостями, усім ВНЗ України варто удосконалити соціально – педагогічні
умови інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями.
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