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Сучасні суспільні перетворення зумовлюють необхідність докорінної 
зміни ставлення українського суспільства до верств населення, які до 
недавнього часу виступали об’єктами соціальної ізоляції, маргіналізації, 
явної та прихованої стигматизації, у напрямі сприяння їх розвитку та 
самореалізації [1].  

Створення у суспільстві сприятливих умов для розкриття соціально 
цінного потенціалу кожної особистості має базуватися на розумінні того, 
що велика інформаційна насиченість сучасного світу детермінує зростання 
значення соціальної комунікації для індивідуального розвитку людини, 
актуалізує її спроможність до міжособистісних та надособистісних 
контактів як умови повноцінного входження індивіда у суспільство, що 
визначається рівнем соціальності – здатності людини до взаємодії з 
соціальним світом. 

Вперше принцип рівності прав людей із інвалідністю, який 
передбачає, що кожний індивідуум має рівні можливості для участі у житті 
суспільства, був проголошений у Стандартних правилах забезпечення 
рівних можливостей для інвалідів. Це означає, що люди з інвалідністю 
мають отримувати необхідну підтримку в процесі набуття освіти, 
організації їх трудової діяльності та суспільному житті [2]. 

Особливої актуальності набувають ці положення, якщо звернутися 
до статистики. На сьогодні 6 % відсотків людей мають обмежені можливості. 
Згідно з прогнозами ВООЗ станом на 2050 р. цей відсоток збільшиться до 
45. З огляду на це, надзвичайно гостро стоїть питання рівного доступу до 
освіти та включення людей з інвалідністю у виробничу діяльність 
суспільства. 

Права осіб з обмеженими можливостями на участь у житті 
суспільства і захист їх інтересів закріплено чинним законодавством та 
окремими підзаконними актами. Вони, у першу чергу, спрямовані на 
надання інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей у реалізації 
соціальних, економічних, політичних та інших конституційних прав і 
свобод. 

Відповідно до Загальнодержавної програми «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2016 року» 
передбачається забезпечення дітей та молоді з особливими потребами 
якісними соціально-педагогічними та психологічними послугами 
навчальних закладів, у тому числі вищих, що сприятиме створенню умов 
для реалізації їхнього особистісного потенціалу. Тому набуває актуальності 
соціально-педагогічна підтримка молоді з особливими потребами в процесі 
навчання в умовах вищого навчального закладу [2].  
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Нова редакція ЗУ «Про вищу освіту» декларує, що особа з 
особливими освітніми потребами – це особа з інвалідністю, яка потребує 
додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти; тому 
навчальні заклади зобов’язані створити та забезпечити рівні умови доступу 
до вищої освіти, у тому числі забезпечення осіб з особливими освітніми 
потребами спеціальним навчально-реабілітаційним супроводом та 
створення для них вільного доступу до інфраструктури ВНЗ з урахуванням 
обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я[1]. 

Але ситуація, яка нині склалася в Україні вказує на те, що більшість 
дітей та молоді з обмеженими можливостями є потенційними жертвами 
соціалізації. Суспільство в цьому випадку має виявити гуманність і 
створити необхідні умови для формування та реалізації соціальної 
активності цієї категорії людей. 

Встановлено, що соціальне виховання дітей та молоді з обмеженими 
можливостями, підтримка у професійній та особистісній реалізації, 
дотримання прав та свобод наразі є одним із найважливіших завдань 
суспільства, виконання яких залежить як від активності самої особистості, 
так і від відповідних соціально-педагогічних педагогічних умов.  

Суспільна користь діяльності соціального педагога при роботі з цією 
категорією клієнтів полягає у створенні соціально-педагогічних умов для 
розвитку потенційних можливостей осіб з особливими потребами й 
охоплення різних форм підготовки особистості до життя в суспільстві, її 
професійної орієнтації та оволодіння певними видами трудової діяльності; 
застосовування інформаційного та технічного забезпечення молоді, усунення 
порушення адаптації до пізнавальної діяльності, стимулювання максимальної 
реалізації потенційних можливостей молодих інвалідів тощо [3].  

Отже, соціальна інтеграція передбачає відновлення основних 
соціальних функцій індивіда як суб'єкта основних життєвих сфер 
суспільства, що досягається шляхом його залучення до участі у клубах 
різного спрямування  спілкування, самодопомоги, заняттях за інтересами, 
організації та проведення дозвілля, емоційної та юридичної підтримки, а 
також участі в тренінгах на ознайомлення з філософією незалежного 
життя, тренінгах із формування навичок відстоювання прав та інтересів, 
інформаційних тренінгах; складання резюме та підготовка до співбесіди 
з працедавцем тощо. 
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