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Lapina M., Bulgakova S. Features and barriers of disabled person’s
socialization.
The article deals with the peculiarities and barriers of socialization of persons
with disabilities. (Аt least 5 sentences in the summary)
Key words: person with disability, socialization, type of deviations, model of
socialization of persons with disabilities, barrier of socialization.(3-5 words)
Текст статті
Література
1. Єлісєєва Ю. М. Особливості соціалізації дітей шкільного віку з ОВЗ.
Молодий вчений. 2016. № 3. С. 959–964.

