ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Шановні батьки!
Тут подані посилання на Інтернет-ресурси, створені для батьків, у тому числі для тих, хто виховує дітей з
особливими потребами.
Як правило, кожен із сайтів надає вам різноманітні можливості: отримати відомості про закономірності
розвитку дітей різного віку й стану здоров'я, інформацію про навчальні і виховні заклади, поради з виховання;
поставити запитання спеціалістам, висловити власну думку. Особливості конкретних сайтів вказані в
анотаціях.
В окремі сторінки виділені посилання на сайти, присвячені вихованню дітей із різними вадами: мовлення,
слуху, зору, інтелекту, з ДЦП, аутизмом, порушеннями поведінки.
Крім цього розділу Вам можуть бути цікаві такі розділи та підрозділи сайту «Крок»: www.krok.org.ua
Нормативні акти. Тут ви можете ознайомитися з текстами законів, положень та інших нормативних
документів, які регулюють питання освіти та соціального захисту дітей з особливими потребами.
Організації. Тут ви знайдете інформацію про центри, клініки, дитячі заклади, фонди, благодійні установи,
об'єднання людей з особливими потребами.
Бібліотека. Тут можна знайти посилання на сайти бібліотек, у тому числі — електронних, а також відшукати
необхідну інформацію в тематичних енциклопедіях, довідниках, словниках, почитати статті та книги зі
спеціальної психології та педагогіки.
Досвід. У підрозділі «Методики» можна ознайомитися з діагностичними, розвивальними та корекційними
методиками для дітей з особливими потребами; в підрозділі «Консультації» містяться посилання на сайти, на
яких можна отримати пораду від фахівців.
Форум. Ви можете скористатися можливістю висловити власну думку, поспілкуватися з іншими батьками в
спеціальному розділі форуму.
Окремо зазначаємо: можливості отримати консультацію спеціалістів на цьому сайті поки що не передбачено.
САЙТИ ДЛЯ БАТЬКІВ: ЗАГАЛЬНІ
Діти України www.children.edu-ua.net/documonts.php7sectionid=79
Сторінка для батьків порталу «Діти України», містить посилання на ресурси мережі Інтернет, які можуть бути
корисні батькам, в тому числі — дітей з особливими потребами.
Український сімейний ресурс www.baby.com.ua
Сайт присвячений питанням народження, розвитку та виховання дітей. Призначений для батьків, які шукають
докладну інформацію в Інтернеті. Надана інформація охоплює період від планування дитини до молодшого
шкільного віку. В окремому розділі — розвивавальні комп'ютерні ігри www.baby.com.ua/igr.html
Інтернет-енциклопедія сім'ї, материнства, дитинства www.uaua.info
Статті, огляди, відгуки, думки на теми: планування дитини, вагітність, розвиток дитини; здоров'я, хвороби,
лікування дітей; психологія дітей і підлітків, сімейних стосунків тощо. Також: новини, каталоги необхідних
товарів і послуг по Україні, інформація про організацію дозвілля. Є можливість отримати консультацію
лікаря, психолога, юриста; взяти участь в обговоренні проблем.
«Малеча» — ресурс для сучасних батьків www.malecha.org.ua
Інформація про планування дитини, вагітність, пологи, догляд, виховання та розвиток дітей, здоров'я, красу.
Фотоконкурси, форуми, журнали, приватні сторінки.
«Мама- Тато» www.mama-tato.com.ua
Інформація для батьків: вагітність та пологи, грудне вигодовування, виховання та навчання дітей, статті,
форум, консультації спеціалістів, законодавство про сім'ю. Для дітей — скоромовки, загадки, вірші та пісні,
розфарбовки.
Дитячий портал «Солнышко» www.solnet.ee
Проект орієнтований на три основні групи відвідувачів: на дітей (ігри, конкурси, казки, розмальовки, дитячий
журнал, віртуальна школа, форуми); на батьків (on-lineконсультації з виховання, раннього розвитку і освіти
дітей, обмін досвідом, форуми); на педагогів (скарбничка дидактичного та сценарного матеріалу, авторські
методики і розробки).
Сторінка «Віртуальна школа» — уроки, тексти, ілюстрації за темами: готовність до школи, навчання історії,
математиці, російській мові, малювання і т. д. www.solnet.ee/school/index.html

«Словограй». Літературний сайт І. Січовика www.slovogray.norod.ru
Дитячі вірші, ігри зі словами, оповідання, казки, загадки, скоромовки, каламбури, дражнилки.
Дитячий розважально-розвивальний сайт «Кошки-Мышки» www.koshki-mishki.ru
Пісеньки, вірші, ігри, загадки, прислів'я, розвивальні ігри, розмальовки, статті, конкурси, форум.
Ребёнок.ру www.kid.ru/index.php3
Сайт для батьків. Містить довідкову інформацію, бібліотеку для батьків і дітей, ігрові матеріали, загадки,
розмальовки, пісенькі (тексти і караоке). Є форум, оголошення.
Детский сад.Руwww.detskiysаd.ru
Сайт для батьків і педагогів. Містить статті про фізичний розвиток дітей, про основи дитячої гігієни, про
значення дитячих ігор у виховному процесі, про трудове виховання дитини, про організацію святкових ранків
у дитячому садку тощо.
Дитяча психологія для батьків www.psyparents.ru
Головна мета сайту — психолого-педагогічна просвіта батьків із вікових проблем навчання, виховання й
розвитку дітей, а також профілактики порушень особистісного розвитку. Сайт містить інформацію про
особливості розвитку дітей різного віку, статті, психологічний словник, каталог ресурсів Інтернет, інформацію
про книжки. Є можливість поставити запитання спеціалісту.
Іnter-Педагогікаwww.inter-pedagogika.ru
Сайт Ірини Хоменко для вчителів і батьків. Є бібліотека книг, методичних рекомендацій із педагогіки,
психології дітей і підлітків; форум, можливість отримати консультацію.
«Детисайт». Ліцей для батьків www.detisite.ru/parents
Популярні статті та методичні матеріали з дитячої психології, педагогіки, медицини. Можливість отримати
відповідь на запитання. Є розділ для дітей: бібліотека, ігри, галерея малюнків.
«До и послетрёх» www.azps.ru/baby/index.html
Розділ для батьків сайту А. Я. Психологія. Виконаний у вигляді довідника, збірника вправ, які батьки можуть
виконувати зі своєю дитиною.
ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
«Єдність дітей» — портал для дітей з обмеженими можливостями та їхніх батьків www.kidsunity.org
Містить статті та книги з проблем виховання, навчання, реабілітації дітей з обмеженими можливостями,
каталог закладів (Білорусь), пропонуються можливості співпраці.
У розділі «Статті» — матеріали про організацію допомоги дітям із ДЦП, аутизмом, вадами слуху, а також про
гіперактивність, гідроцефалію, артрогрипоз, цукровий діабет, синдром Ретта, вроджені пороки серця. Є розділ
«Вправи».
«Особливе дитинство» www.osoboedetstvo.ru
Сайт присвячений проблемам дітей з особливими потребами в Росії. Розділи: права, книги, організації, діти
(історії дітей), форум.
Сайт для батьків, які хочуть знати більше про розвиток своєї дитини www.defectolog.ru
На сайті можна дізнатися про вікові норми розвитку дитини до 7 років, знайти рекомендації дефектолога,
логопеда, психолога з багатьох питань, ознайомитися з розвивальними іграми, поспілкуватися на форумі.
«Дорога в світ» www.dorogavmir.ru
Сайт міжрегіональної суспільної організації допомоги дітям з особливостями психомовленнєвого розвитку та
їх сім'ям.
Форум батьків особливих дітей www.kid.ru/forum/index. php?showforum=82
Психологічний центр Адалін www.adalin.mospsy.ru
Сайт психологічного центру «Адалін» (м. Москва). Містить опис нормального розвитку дитини, особливостей
дошкільного та молодшого шкільного віку; інформацію з дитячої психопатології; описи діагностичних,
корекційних і розвивальних методик.
КОРИСНІ САЙТИ
www.djerela.kiev.ua/— сайт благодійного товариства допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною
недостатністю.
www.gurt.org.ua/news/training/7013.html— Ця сторінка сайту ресурсного центру «Гурт» надає інформацію
про тренінги, що проводять для дітей з особливими потребами.

wvrw.fondrehabilitation.iatp.org.ua/— сайт Житомирського обласного благодійного фонду комплексної
реабілітації дітей-інвалідів та молоді.
Інформація сайту розрахована на:
- інвалідів дитинства;
- дітей та молодь, що мають органічні захворювання центральної нервової системи, порушення психіки
та інтелектуального розвитку;
- членів сімей, що виховують або опікуються вище названими категоріями дітей;
- кваліфікованих працівників, які працюють із вищезазначеною категорією дітей та молоддю;
- громадські, державні та приватні організації, які займаються вирішенням проблем дітей і молоді з
особливими потребами;
- всіх зацікавлених осіб та організацій.
www.medlaw.org.ua— Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів (Всеукраїнська благодійна
організація).
www.likar.info/consult/— безкоштовні анонімні консультації лікарів-професіоналів з усіх галузей медицини з
різних спеціалізацій. Ви маєте змогу самостійно звернутися за консультацією до лікаря або переглянути
запитання та добірку раціональних відповідей на них.
www.reha.lviv.ua/— сайт Міжнародної клініки реабілітації пацієнтів з дитячим церебральним паралічем
(метод Козявкіна).

