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ДЖЕРЕЛА СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ІНВАЛІДНІСТЬ 

Статтю присвячено дослідженню джерел соціальних уявлень про інвалідність. 
Визначено, що соціальні уявлення про інвалідність можуть формуватися на основі 
інформації, отриманої з різних ресурсів. У статті представлено п’ять джерел 
соціальних уявлень про інвалідність: власний досвід особистості, досвід інших, 
що представлений в інформаційному просторі, наукове знання, образи ін-
валідності, що представлені у літературних творах та міфолого-символічне зна-
чення інвалідності. Також розкривається змістовне наповнення кожного із компо-
нентів. Стаття розкриває що кожне із наведених джерел може привносити у фор-
мування соціальних уявлень про інвалідність та які моделі та образи інвалідності 
представлені у сучасному суспільстві. 
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з інвалідністю, медична модель інвалідності, соціальна модель інвалідності, образ ін-
валідності, діагноз, соціальні мережі, міфи. 

Актуальність. У будь-якому суспільстві по відношенню до кожної 
соціальної групи і категорії існує певний образ, який ґрунтується на пев-
них типових соціальних уявленнях. У різних суспільствах, у різні часи цей 
образ може різнитися, тому що на його формування впливають різні соціа-
льні уявлення, які, у свою чергу, виникають з інформації, отриманої з різ-
них джерел.  

Уявлення про інвалідність також формуються на основі інформації, 
отриманої з різних джерел, які іноді не узгоджуються між собою. Тому уя-
влення іноді містять у собі архаїчну складову, яка призводить до того, що 
вони перестають відповідати інтересам суспільства і запитам людей. Част-
кова невідповідність соціальних уявлень тенденціям сучасного суспільства 
також ускладнює надання професійної допомоги людям з інвалідністю. 
Саме тому, метою статті є проаналізувати джерела соціальних уявлень про 
інвалідність та визначити як зміст цих уявлень впливає на розуміння лю-
дей з інвалідністю.  
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Ступінь розробленості проблеми. Теорія соціальних уявлень, роз-
роблена набула поширення у дослідженнях різних сфер життя [2; 
13;16;17]. Зокрема, Жоделе Д., досліджуючи процес виокремлення соціа-
льних уявлень, відзначала, що відбір інформації відбувається на основі 
двох факторів: соціальних норм та культурної експертизи, яка в свою чергу 
залежить від рівня освіти людини та її соціально-економічного статусу [16, 
c. 2.5]. Чернікова Г. В. зазначає, що соціальні уявлення це сучасні форми 
соціальної ментальності, які поєднують у собі буденне і наукове знання 
[13, c. 13]. 

Поєднуючи у собі інформацію, отриману з різних джерел, соціальні 
уявлення створюють цілісну картину сприйняття і розуміння певного соці-
ального феномену, у той же час задаючи спосіб взаємодії і реакції на ньо-
го. Зокрема, Ярська-Смірнова О. Р. виділяє два основні види уявлень про 
інвалідність. Перший вид уявлень представляє інвалідність як хворобу чи 
патологію, другий – як результат соціальних відносин [15, c. 13-14].  

Виділені два види уявлень перекликаються з двома найпоширеніши-
ми моделями розуміння інвалідності: медичною і соціальною. Ці моделі 
містять у собі дві протилежні точки зору щодо природи інвалідності – ме-
дична модель стверджує, що інвалідність походить від людини, соціальна 
модель стверджує, що інвалідність залежить від суспільства. Окрім цих 
моделей існують ще декілька, які містять у собі різні уявлення щодо при-
роди інвалідності і її впливу на людину [4, c. 44-52]. Проте відкритим за-
лишається питання як саме формуються різні уявлення про інвалідність, 
що є підгрунттям та підкріпленням для їх виникнення.  

Виклад основного матеріалу. Інвалідність – це ступінь обмеження 
життєдіяльності, найчастіше спричинений стійкими порушеннями функцій 
та систем організму, що перешкоджає конкретній особі здійснювати певну 
діяльність у відповідності до її можливостей. На відміну від хвороби, яка є 
станом порушення внутрішніх систем організму, інвалідність є характери-
стикою порушення соціального життя та активності людини.  

На формування уявлень про інвалідність впливає багато факторів: 
власний досвід взаємодії з людьми, які мають інвалідність, настрої, які іс-
нують у суспільстві стосовно даної категорії населення, образ людини з ін-
валідністю, який поширюється у засобах масової інформації та через ху-
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дожню літературу і фільми; міфолого-символічне значення, яке вкладаєть-
ся в інвалідність у кожній культурі. Ці джерела також являються основою 
для переживання факту встановлення інвалідності у людей. 

Неможливо виділити, яке із зазначених джерел буде мати найбіль-
ший вплив на формування уявлень конкретної особи про інвалідність. Усі 
вони мають вплив і привносять певний зміст у розуміння цього феномену, 
з одної сторони пояснюючи його, а з другої – вписуючи його у загальну 
картину суспільного життя. 

Розглянемо більш детально, як саме кожне із наведених джерел може 
впливати на формування уявлень про інвалідність.  

Першим джерелом соціальних уявлень про інвалідність виступає 
власний життєвий досвід особистості. Альбуханова-Славська К. О. зазна-
чає, що соціальні уявлення, незважаючи на те, що виникають під впливом 
суспільства, все одно несуть особистісну специфіку і належать особистості 
[1; 5, c. 103-106]. Саме тому, одним з факторів, який може впливати на фо-
рмування уявлень про інвалідність можуть виступати хвороби, які бувають 
у людини упродовж її життя. При чому визначальним може бути не сту-
пінь тяжкості хвороби, а тип ставлення до хвороби. 

Існуючі класифікації типів реакцій на хворобу ґрунтуються на різних 
критеріях. Наприклад, Лічко О. Е. запропонував типологію переважно пато-
логічних реакцій на захворювання, у якій описані способи, які використовує 
людина, щоб пояснити хворобу [12]. Якубов Б. А. запропонував класифіка-
цію в основі якої лежить характер взаємодії між пацієнтом і лікарем, допомі-
жним критерієм при цьому він використовував рівень інтелектуального роз-
витку пацієнта та швидкість перебігу емоційно-вольових процесів [12].  

Однак не можна стверджувати, що тип реакції на хворобу прямо 
впливає на формування соціальних уявлень і негативний тип реакції приз-
веде до формування негативних уявлень. Проте тип реакції на хворобу 
призведе до формування внутрішньої картини захворювання, яка у свою 
чергу вплине на формування уявлення про інвалідність. 

Розуміння і прийняття поставленого діагнозу також може слугувати 
джерелом соціальних уявлень. При дослідженні досвіду переживання пси-
хічних хвороб Олссон Р. визначив, що діагноз впливає на розуміння само-
го захворювання шляхом [17, c. 2.6-2.14]: 
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 Вербалізації і поясненню досвіду, який переживає особа.  
 Об’єктивізації і узагальнення хвороби.  
 Персональної ідентифікації і «легітимізації», оскільки встанов-

лення діагнозу «дозволяє» людині почуватися або поводитися 
певним способом.  

 Соціальної стратифікації і колективізації.  
У формуванні соціальних уявлень про інвалідність значну роль та-

кож відіграє попередній досвід взаємодії з людьми, які мають інвалідність. 
При цьому якщо у близькому оточенні є людина з інвалідністю, вагомий 
внесок у формуванні уявлень буде належати орієнтовно-управлінському 
компоненту, тобто розумінню того, як потрібно діяти і поводитися у різних 
ситуаціях, і як має завершитися кожен з етапів взаємодії. Наприклад, у 
сім’ях, які мають дитину з інвалідністю у структурі уявлень міститься уяв-
лення про взаємодію з органами державної влади, медичними закладами і 
уявлення про майбутнє дитини, особисту відповідальність за її розвиток та 
включення у суспільство.  

Якщо ж близької людини немає, то уявлення будуть неідивідуалізо-
вані і загальні. Вони не матимуть диференціації в залежності від того, які 
обмеження і захворювання і не міститимуть перспектив подальшого роз-
витку, видужання або можливої адаптації в існуючих обставинах. 

Другим джерелом соціальних уявлень є досвід інших, що викладений 
у вигляді текстів в інформаційному просторі. В першу чергу, це інформа-
ція, що висвітлюється у засобах масової інформації та її характер.  

При аналізі згадувань людей з інвалідністю у статтях і репортажах 
умовно виділяють постійні, сезонні та періодичні види матеріалів. Постій-
ні сюжети висвітлюють життя людей з інвалідністю з різної тематики, се-
зонні – приурочені до певної дати, періодичні зорієнтовані на висвітлення 
певних акцій, флешмобів або досягнень [9, c.48]. Окрім тематики сюжетів, 
можна узагальнити основні образи людей з інвалідністю, які висвітлюють-
ся у новинах: люди з інвалідністю, які досягають висот, незважаючи на 
складні обставини і перепони, що існують у суспільстві; люди з інвалідніс-
тю, які страждають від існуючих умов; життя людей з інвалідністю в су-
часних умовах. При цьому ці новини несуть однозначно позитивний або 
негативний посил сприйняття людей з інвалідністю та ставлення до них. 
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Остролуцька Л. І. зазначає, що: «наявність таких стереотипних образів 
усуває відчуття рівності у людей з інвалідністю, виносячи їх на інший рі-
вень життя» [10, c. 244]. 

В українському інформаційному просторі також дуже багато згаду-
вань присвячено включенню людини з інвалідністю до певних соціальних 
груп або структур, створення інклюзивного середовища. 

Закордоном, особливо у розвинених країнах Європи, США, Ізраїлі вже 
давно впроваджено систему інклюзивності і доступності. Ця система діє не 
лише в освітніх установах (як поки що переважає в Україні), а й загалом в су-
спільстві. Одним з прикладів доступності є використання соціальних мереж 
не лише для спілкування, а й для просування образу інвалідності.  

На англомовному YouTube існують канали, які висвітлюють життя 
людей з інвалідністю та їх сімей. Наприклад, автор каналу «Special Books 
by Special Kids» відвідує сім’ї, які виховують дітей із складними захворю-
ваннями і показує суспільству як такі діти живуть, чому вони вчаться, як 
їхні сім’ї організовують своє життя, тим самим роблячи інвалідність більш 
зрозумілою і доступною.  

Також можна знайти серію відео з людьми з інвалідністю: один ро-
лик присвячений найдурнішим запитанням, які задавали глухонімим лю-
дям; у другому – вони показують як потрібно сваритися мовою жестів. У 
третьому – люди вгадують інвалідність людей, спілкуючись з ними. Вони 
обговорюють симптоми, незручності, які ці люди переживають, і намага-
ються визначити яка саме хвороба призвела до цього. Це свідчить про те, 
що середовище соціальних мереж настільки пристосоване і відкрите для 
людей з інвалідністю, що обговорення незручностей і певних фізіологіч-
них обмежень стало звичною справою. Проте, ця відкритість залежить від 
культурних особливостей сприйняття окремих сторін життя особистості, і 
тому деякі питання не виносяться на широкий загал.  

Третім джерелом уявлень є наукове знання. Московічі С. вказував на 
те, що наукові знання частково є базою для соціальних уявлень, адже з них 
соціальні уявлення отримують певний зміст [5, c.103-106]. 

Вчені відзначають, що, починаючи з ХХ століття проблеми інвалід-
ності розглядалися у різних аспектах [11, c.11]. Спочатку інвалідність оці-
нювалося лише як обмеження трудової діяльності і ступінь тяжкості ви-



12 
 

значався тим, наскільки людина могла бути залучення до суспільно корис-
ної праці. Саме тоді почали створюватися підприємства, які були розрахо-
вані і під лаштовані під людей з інвалідністю. І саме з цього підходу пішло 
розуміння того, що інвалідність обов’язково має супроводжуватися відпо-
відними пільгами та виплатами, оскільки вона призводить до обмеження 
трудової активності. 

Наступним підходом до розуміння інвалідності стало дослідження 
можливостей включення людей з інвалідністю до соціального середовища 
[11, c.11-18]. Зокрема, Виготський Л. С. підкреслював, що особливості вза-
ємодії дітей з фізичними вадами з оточуючими, виступають як вторинні 
ускладнення основного дефекту, і більшою мірою піддаються корекції, ніж 
первинне порушення [3, с. 180-181]. Більш того, відносини дитини з ото-
чуючими він розглядав як найважливіший фактор розвитку її особистості. 

Швалб Ю. М. та Тищенко Л. В. зазначають, що на сьогодні проблема 
інвалідності є переважно соціокультурною, саме тому варто враховувати 
успішність процесу соціалізації індивіда і у роботі з ним доцільно розгля-
дати соціальну реабілітацію та соціальну інтеграцію [14, c. 59].  

Проте, незважаючи на велику кількість досліджень, у структурі соці-
альних уявлень про інвалідність наукове знання представлено погано, що у 
свою чергу призводить до неадекватного і обмеженого розуміння інвалід-
ності та її особливостей. В українському суспільстві тривалий час залиша-
лося відкритим питання позначення даної категорії. Поряд з визначенням 
«особа з інвалідністю», і досі існують такі позначення як «людина з особ-
ливими потребами», «людина з функціональними обмеженнями», «людина 
з обмеженими можливостями». Поява такої кількості визначень, що сто-
суються однієї категорії осіб, була спричинена декількома факторами. По-
перше, це двобічне ставлення з боку держави: з одного боку, людям з інва-
лідністю надавалися гарантії соціального захисту з боку держави, а з іншо-
го боку – не було умов для включення таких людей у суспільство. По-
друге, як вже зазначалося, це панування медичної моделі розуміння інвалі-
дності. Лише наприкінці 80-х років Всесвітня Організація Охорони Здо-
ров’я запропонувала розглядати життєдіяльність людей не через призму 
наслідків хвороби або порушень, соціальної неповносправності, а через 
призму функціонування і складових здоров’я [7]. По-третє, це відсутність 
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розуміння особливостей, які породжує інвалідність, яке призводить до 
страху образити людину і бути зрозумілим неправильно, що у свою чергу, 
призвело до запозичення з інших мов. . 

Кожне із зазначених понять закладає певний тип відносин до даної ка-
тегорії, проте жодне з них не є універсальним і єдино правильним. Якщо роз-
глядати людей, які мають інвалідність як категорію клієнтів соціальної робо-
ти правильно застосовувати поняття «людина/дитина з інвалідністю», з точки 
зору освіти – варто застосовувати поняття «людина/дитина з особливими по-
требами», у випадку порушення взаємодії з суспільством або порушення 
громадянських прав – людина/дитина з обмеженими можливостями. 

Четвертим джерелом соціальних уявлень є образно-метафоричні уя-
влення, представлені в літературі. У творах частіше описуються захворю-
вання людей – вродженні або набуті, які вплинули на їх стан та поведінку 
і, можливо, змінили їх спосіб життя. Тому у дослідженні уявлень про інва-
лідність ми звертали увагу на травми та захворювання, які, по-перше, були 
явними (тобто очевидними для інших), по-друге, були узагальнюючим 
описом людей з подібними вадами.  

Опис інвалідності в художній літературі має свої специфічні вади в 
залежності від епохи і країни-походження автора. Лермонтов М. Ю. у по-
вісті «Герой нашого часу» (1838) словами Печоріна описав одну сторону 
уявлень/відношень до людей з фізичними вадами: «…признаюсь, я имею 
сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, без-
ногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то 
странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто 
с потерею члена душа теряет какое-то чувство» [6]. У частині «Тамань» 
головний герой стикається із сліпим хлопчиком, його рухи, здатність без-
шумно ходити і радикально міняти свою поведінку уявляються автору чи-
мось містичним, надлюдським.  

Часто можна зустріти опис інвалідності у моряків, найбільш відоми-
ми прикладами яких можна вважати Капітана Крюка (Дж.Баррі «Пітер 
Пен», 1911) і Джона Сільвера (Р. Стівенсон «Острів скарбів», 1881). Обид-
ва персонажі мають схожі травми – у Крюка відсутня рука, у Сільвера – 
нога, вони достатньо властні, мають лідерські здібності, здатні керувати 
людьми, вести їх за собою. Узагальнюючий образ піратів з вадами зво-
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диться до того, що ці люди, незважаючи на свою часткову безпомічність, 
можуть бути занадто небезпечними для оточуючих і вселяти жах.  

У середині ХХ століття популярними стали описи головних героїв, 
які мали певні психічні захворювання або проблеми в розумовому розвит-
ку. Поява таких захворювань у головних героїв була спричинена розвит-
ком психіатрії і великою кількістю відкриттів, що сталися у цій області. І 
хоча не завжди захворювання або проблема усвідомлювалася самим геро-
єм, автори яскраво описували особливості їх поведінки і взаємодії з інши-
ми людьми. Наприклад, П. Зюскінд описував Жан-Батіст Гренуя («Парфу-
ми: історія одного вбивці», 1985) як відлюдкуватого, мовчазного чоловіка, 
який не вмів встановлювати контакти і довірливі стосунки з оточуючими і 
одержимий нав'язливою ідеєю спочатку дістати, а потім відтворити ідеаль-
ний аромат. Деніел Кіз у книзі «Квіти для Елджернона» (1959) описує ро-
зумову відсталість головного героя як нездатність правильно оцінювати 
поведінку інших, ідентифікувати їхнє ставлення по відношенню до нього, 
наївність, довірливість. В романі «Форест Гамп» (1986) розумова відста-
лість описується як нездатність вірно говорити, зв’язувати слова, погана 
пам'ять, нездатність відтворювати прочитаний текст. 

Хоча наведені вище образи людей з інвалідністю достатньо гіпербо-
лізовані, вони закладають відповідне розуміння можливостей людей з різ-
ними видами захворювання і різним ступенем обмеження. 

П’ятим джерелом уявлень є міфолого-символічне значення інвалід-
ності. У міфах народів світу можна знайти описи життя богів, які мали ін-
валідність. У Грецькій міфології таким богом був Гефест – бог ковальства, 
який шкутильгав, проте був кращим ковалем на Олімпі, виковуючи для Зе-
вса блискавки, які не мали промаху. Один, верховний бог скандинавської 
міфології, не мав одного ока, віддавши його аби отримати мудрість. Вва-
жалося, що Один спускається в людський світ і в образі напівсліпого стар-
ця, ходить поміж людей, перевіряючи чи не забули вони як правильно жи-
ти. Можливо саме від цього і пішов популярний образ сліпого старця, 
який, подорожуючи між містами, допомагає людям, що його приютили, 
прийняти правильне рішення і розповідає повчальні історії. Ще один слі-
пий бог у скандинавів – Хед – бог долі. Згідно з переказами він, довірив-
шись богу Локі, неумисно вбив свого брата Бальдра. Саме тому, він почи-
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тається як бог невідступної долі, якої неможливо уникнути, тому що саме 
його сліпота призвела до непоправних наслідків. 

Ідея зв’язку сліпоти і дару пророцтва зустрічається ще у переказах 
про дельфійських оракулів і пізніших міфах. Мабуть, на думку наших пре-
дків, неможливість бачити зовнішній світ компенсувалася «внутрішнім по-
глядом», який міг не лише бачити суть речей, а й пророкував можливе 
майбутнє. Повертаючись до грецької міфології варто також згадати боги-
ню права і законного порядку Феміду, яку часто зображують з пов’язкою 
на очах та характеризують як захисницю пригноблених. Немає достовір-
них свідчень з приводу того, чи була Феміда дійсно сліпою, проте її «шту-
чна» сліпота робила її неупередженою і здатною справедливо вирішувати 
спори. Ще одним сліпим пророком був Тіресій, який мандрував по Греції і 
розказував людям про волю богів, надавав поради і засуджував пороки. 

Дар пророцтва іноді також пов’язують з різними проявами безумст-
ва, оскільки людина не здатна утримати у собі «волю богів» або дар бачити 
майбутнє.  

Моральна модель інвалідності тлумачить її як наслідок гріха, який 
був вчинений раніше [4, c. 28]. Це своєрідне покарання, яке було наслано 
на особистість чи її сім’ю. Таке розуміння інвалідності, яке проявлялося у 
вигляді явного фізичного каліцтва, було поширене у середні віки. Тоді 
прийнятним способом позбавитися покарання було жертвоприношення або 
вигнання бісів. І хоча на сьогоднішній день таке розуміння інвалідності є 
не поширеним у світі, уявлення про те, що людина з інвалідністю може 
знайти своє видужання у релігії або іншій силі залишається. Це також є 
однією з причин чому люди, які мають інвалідність або їхні сім’ї дуже тіс-
но співпрацюють з різними релігійними організаціями.  

Мід М. відзначає, що сприйняття фізичного каліцтва пов’язано із 
страхом загубити форми культурної поведінки і втратити норми, які у 
свою чергу задають межу будь-якій культурі [8; 14, c.63]. Саме тому до 
людей з інвалідністю ставляться з великою насторожістю, оскільки суспі-
льство не лише не знає як ці люди можуть поводитися і якої шкоди можуть 
завдавати іншим, а й тому, що не знають як з ними поводитися, щоб не за-
шкодити їм. Проте не усвідомлений страх завжди знаходить вихід у вигля-
ді певних стереотипів або заборон по відношенню до людей з інвалідністю.  



16 
 

Ще одним символом у сприйнятті хвороб як однієї з причин інвалід-
ності є трактування їх походження, наприклад венеричні хвороби, які іноді 
називають хворобами кохання, або туберкульоз, який раніше називався су-
хоти і трактувався як хвороба, що виникла від смутку людини. І не зважа-
ючи на те, що не всі хвороби призводять до встановлення інвалідності, за-
гальне ставлення вони визначають.  

Так само і причина виникнення інвалідності: у повоєнні роки люди, 
які не мали руки або ноги автоматично сприймалися як учасники воєнних 
дій і по відношенню до них було сформовано відповідне ставлення. У той 
же час народження дитини із вродженою вадою повертає нас до питання 
кари і гріха, який вчинили її батьки. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Образ людини з 
інвалідністю формується на основі соціальних уявлень, які можуть різни-
тися за своїм змістовним наповненням. У сучасному суспільстві виділяють 
два основні типи уявлень про інвалідність, які розуміють цей феномен як 
медичну або як соціальну проблему.  

Соціальні уявлення про інвалідність виникають на основі інформації, 
отриманої з різних джерел. На їх формування може впливати тип реакції 
людини на хворобу та сутність медичного діагнозу. Власний досвід взає-
модії з людьми, які мають інвалідність також відіграє важливу роль, ви-
значаючи яким може бути результат взаємодії. На сьогоднішній день у за-
собах масової інформації та соціальних мережах існують два майже проти-
лежних образи людини з інвалідністю: достатньо закритий, прихований 
проблемою інвалідності, яка впливає на всі сфери життя і відкритий, гото-
вий до комунікації, той, хто не соромлячись розповідає про свої труднощі. 
Наукове знання впливає на формування уявлень про інвалідність шляхом 
визначення основних понять, які можна застосовувати по відношенню до 
даної категорії, а також дослідженням основних підходів до роботи з да-
ною категорією, розуміння її проблем та особливостей, що може бути ви-
значальним у роботі фахівців. Літературні твори хоча і відтворюють гіпер-
болізований образ людини з інвалідністю, проте привносять у соціальні 
уявлення ті особливості характеру і поведінки, які стають поширеними. 
Також важливим у формуванні соціальних уявлень є символічне значення 
інвалідності, яке міститься у кожній культурі. Проте, визначальним у фор-
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муванні соціальних уявлень про інвалідність стає те, яка інформація відби-
рається як основна.  

Незважаючи на такі ґрунтовні і перевірені підстави, соціальні уяв-
лення про інвалідність залишаються ригідними і погано підлягають корек-
ції. Їх застарілість, архаїчність призводить до того, що їх неможливо вво-
дити і застосовувати у практику роботи з даною категорією. Визначення 
шляхів і засобів створення сучасних соціальних уявлень про інвалідність, а 
також використання соціальних уявлень у роботі соціальних працівників 
та психологів і є перспективою подальших досліджень. 
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Бутенко Надежда Витальевна  
Источники социальных представлений об инвалидности 

Статья посвящена исследованию источников социальных представлений об инвалид-
ности. Определено, что социальные представления об инвалидности могут формироваться 
на основе различных предпосылок и источников. В статье представлено пять различных 
источников социальных представлений: личный опыт, опыт других, представленный в ин-
формационном пространстве, научное знание, образы инвалидности, представленные в ли-
тературе и мифолого-символическое значение инвалидности. Также раскрыто содержа-
тельное наполнение каждого из источников. Статья раскрывает влияние каждого из источ-
ников на формирование социальных представлений об инвалидности и раскрывает основ-
ные модели и образы инвалидности, представленные в обществе. 

Ключевые слова: социальные представления, источники социальных представле-
ний, инвалидность, медицинская модель инвалидности, социальная модель инвалидности, 
образ инвалидности, миф, диагноз. 

 
Butenko Nadiia 
The sources of social representations about disability 
The article describes main sources of social representations about disability. In modern sci-

ence there are two main models of understanding of disability: medical and social. Medical model 
claims that disability is the result of physical or mental handicap, and social model claims that 
disability is more about restriction in social life. But both of these models are based on some in-
formation or knowledge from different sources. The article contains the description of five main 
sources, which were defined by author: personal experience, the experience of others, presented in 
social media, scientific knowledge, image of disability presented in literature and myth and sym-
bolical meaning of disability. The author defines how diagnosis or types of reaction to disease 
may influence on understanding about disability; analyses the main approaches to understanding 
disability in scientific fields and main definitions that are mostly used to such category; describes 
main images presented in literature; shows how problem of disability described in social media or 
social networks and defines what meaning different types of disease give to disability. Every 
source brings something new in formation of social representations, but it does not mean that it 
gives the same information. The content of social representations depends on that kind of infor-
mation that mostly affects on person. Because of that social representations about disability are 
not constant phenomenon and may be different in different societies. 

Key words: social representation, sources of social representations, disability, medical 
model of disability, social model of disability, image of disability, diagnosis, myths about disabil-
ity 

 


