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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ,  
ЯКІ МАЮТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ 

 
У соціальному полі України за часи незалежності спостерігають нові 

тенденції, які в тій чи іншій мірі впливають на життя як окремої особи, 
певної спільноти, так і суспільства в цілому. Серед нових соціальних 
тенденцій, що мають місце в сучасному українському суспільстві, є 
загострення демографічної ситуації, одним з проявів якої є поширення 
дитячої інвалідності. 

Тривалий час поняття «інвалідність» розглядалося тільки у 
медичному аспекті та визначалося у термінах психологічної, фізіологічної, 
анатомічної «дефектності», «ненормальності» або «нормальності» людини. 
Згодом це поняття інтерпретувалося як функціональні обмеження 
можливостей людини (тимчасові або постійні) [1, с. 109]. 

Соціальні працівники розглядають інвалідність як обмеження в 
можливостях, обумовлені фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, 
культурними, законодавчими та іншими барʼєрами, які не дозволяють 
людині бути інтегрованою в суспільство і брати участь в житті сімʼї та 
держави на тих же умовах, як інші члени суспільства. 

Інвалідність у дітей визначається вченими як стійка соціальна 
дезадаптація, зумовлена хронічними захворюваннями чи патологічними 
станами, що різко обмежує можливість включення дитини в адекватні до її 
віку виховні і педагогічні процеси, у звʼязку з чим вона постійно потребує 
догляду та допомоги. Це значне обмеження життєдіяльності, що 
призводить до соціальної дезадаптації внаслідок порушень розвитку і 
росту дитини, здібностей до самообслуговування, пересування, орієнтації, 
контролю за своєю поведінкою, навчання, спілкування, трудової діяльності 
у майбутньому [2, с. 11]. 

Згідно поглядів інших науковців поняття дитячої інвалідності 
розглядається крізь призму віку, за якою це явище описує особу віком до 
18 років включно, яка має відхилення у фізичному чи психічному 
розвитку, обмеження життєдіяльності, зумовлені вродженими, спадковими 
чи набутими хворобами. 

Дитина з інвалідністю – це особа, яка внаслідок хронічних 
захворювань, вроджених чи набутих порушень у розвитку має обмеження 
у життєдіяльності, перебуває в складних і надзвичайних умовах та має 
особливі потреби у розвитку психофізичних можливостей, природному 
сімейному оточенні, доступі до обʼєктів соціального оточення і засобів 
комунікації, соціалізації та самореалізації. 

Діти з інвалідністю мають істотні обмеження життєдіяльності у 
важливий для розвитку період. Обмеження життєдіяльності, обмежений 
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життєвий простір перешкоджають своєчасному та повноцінному 
засвоєнню дитиною найнеобхідніших знань та вмінь від соціальних 
інститутів. Така обмеженість призводить до соціальної дезадаптації, яка 
обумовлена порушеннями у розвитку та виникненням через це утруднень у 
самообслуговуванні, спілкуванні, навчанні, оволодінні в майбутньому 
професійними навичками тощо. 

З рахуванням специфіки стану здоровʼя дітей з інвалідністю 
особливу увагу доцільно приділяти вдосконаленню системи соціальної 
підтримки, охорони здоровʼя, реалізації реабілітаційних програм для 
збереження фізичної та розумової активності таких дітей, максимально 
створювати умови для подальшого самостійного життя осіб з обмеженими 
функціональними можливостями [1, с. 111]. 

Соціальна робота з дітьми, які мають обмежені функціональні 
можливості – це особливий вид спеціально організованої професійної 
соціальної діяльності, яка полягає у виявленні та розвʼязанні проблем 
дитини з метою реалізації та захисту їх прав на всебічний розвиток і 
орієнтована на допомогу і співпрацю в її життєвому самовизначенні. 

Отже, соціальна робота з дітьми, які мають функціональні 
обмеження спрямована на мобілізацію внутрішніх ресурсів для зміни 
уявлення про безнадійність його позиції, відновлення захисних сил 
організму, формування впевненості та мотивації для подолання почуття 
тривоги, страху або провини, психологічних комплексів, невпевненості в 
силах, закріплення активності, ефективна особиста позиція. 
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ЗАГОЛОВОК МЕДІА ТЕКСТУ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ 
ПРАГМАТИЧНОГО ВПЛИВУ НА ЧИТАЧА 

 

У звʼязку з великою зайнятістю та глобальною гаджеталізацією, 

люди все частіше знаходять потрібну інформацію в інтернеті. Мас-медіа 
сприяє формуванню загальної картини свідомості громадян, маніпулюванню 

їх думкою, що є предметом дослідження не тільки психологів, філософів, 
політологів, але й лінгвістів. Власне, мовний аспект аналізу медіа текстів 
передбачає виявлення не тільки лінгвістичних, але й стилістичних та 


