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 Щорічно 13 листопада 

світова спільнота відзначає 

Міжнародний день незрячих. Цей 

день покликаний привернути увагу 

людей до тих, хто втратив зір і 

опинився у важкій життєвій 

ситуації. 

13 листопада 1745 року у 

Франції народився Валентин Гаюї 

– відомий педагог, який заснував у 

Парижі і Петербурзі декілька шкіл і 

підприємств для сліпих. За 

рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме ця подія 

лягла в основу вибору дати Міжнародного дня сліпих. 

Навчання  і  виховання  сліпих  дітей Валентин  Гаюї  поставив  

на  наукову  основу.   

Він  розробив  рельєфно-лінійний  шрифт «унціал».  Цей  шрифт  

отримав  назву  від  латинського  слова,  що  означає «рівний  по 

довжині  однієї  унції».  Це  були  крупні  рівні  букви,  витиснуті  

рельєфом  на  щільному папері. Головне достоїнство «унціала» 

полягало в тому, що  за допомогою цього шрифту можна  було  

навчати  сліпих  дітей  читанню  і  друкувати  книги  для  сліпих. 

Шрифт  був пересувним,  і це  допомагало  сліпим  дітям  робити 

набір потрібного  тексту. Окрім цього Валентин Гаюї  сконструював 

прилади  для  сліпих  і матриці  для  виготовлення  рельєфної наочної  

допомоги,  географічних  карт  і  глобусів.  Цьому  ремеслу  він  

навчав  і  своїх вихованців. Ідея створення книг для сліпих також 

належить Валентину Гаюї.  

Не  зважаючи  на  величезні  матеріальні  труднощі,  Валентин  

Гаюї  побудував  при школі  друкарню  і  надрукував  в  ній  декілька  

книг  рельєфно-лінійним  шрифтом - «унціалом».  Це  були  перші  

книги  для  сліпих.  По  книгах  Валентина  Гаюї  незрячі навчалися  

аж  до  винаходу  Луї  Брайлем  шрифту  рельєфного  шеститоччя. (У 

1829  році француз Луї Брайль –  вихованець Паризького  

національного  інституту  для  сліпих  дітей розробив  універсальну  

систему  рельєфно-точкового  шрифту,  що  знайшов розповсюдження 

у всіх країнах світу).  
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість 

сліпих людей у світі становить  близько 40  млн.  людей. Щороку  їхні  

ряди  поповнюються  ще  на  мільйон.  В Україні  таких  людей  понад 

50  тисяч.  Тому  Всесвітній  день  сліпих –  це  можливість нагадати 

суспільству про проблеми, з якими чи не щодня стикаються незрячі 

люди. Звернемо  увагу  на  6  березня.  На  підтримку  ініціативи  

Всесвітньої  Глаукомної Асоціації (WGA)  та  Всесвітньої  Асоціації  

пацієнтів,  що  мають  глаукому (WGPA), 6 березня в Україні 

оголошено днем боротьби зі сліпотою внаслідок глаукоми. Сьогодні в 

світі вже налічується 45 млн. сліпих людей, а в 2020 році 

прогнозується, що  їх буде вже понад 76  млн.  чоловік. 

 

Сліпий художник малював, 

Як б’ється серце в нього. 

Як він безмежно ним кохав, 

Як мав таку ще змогу. 

Він завжди це лиш малював, 

Лиш те, що міг відчути 

Лиш подих вітру і небес, 

У такт із серцем звуки. 
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http://cputos.org.ua/   - 

Українське товариство сліпих (УТОС) (офіційний сайт). 

 

http://utos-doc.narod.ru/ 

Неофіційний сайт Українського товариства сліпих 

 

http://openlife.lviv.ua/    

Львівський обласний фонд соціального захисту і реабілітації сліпих 

 

http://gud.org.ua/  

Всеукраїнська молодіжна організація інвалідів з вадами зору 

«Генерація успішної дії». 

 

http://naiu.org.ua/?s=%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%

8F%D1%87%D1%96 

Національна асамблея інвалідів України 

 

http://www.blind.org.ua/  
Навчально-інформаційний комп'ютерний центр Українського 

товариства сліпих (НІКЦ УТОС). 

 

http://invak.info/  

Інформаційне агентство - портал інвалідів Інформація про події і 

заходи інвалідного руху, організації, конкурси, гранти, про способи 

реабілітації; нормативні документи, бібліотека, спеціальні 

комп'ютерні програми. 

 

http://csbs.org.ua/  
Спеціалізована бібліотека для сліпих. 

 

http://zaklyk.org.ua/   
Об'єднана редакція періодичних видань Українського товариства 

сліпих. 

 

http://www.pavlova.ws/metodika.php   
Сайт «Сліпий художник» (методика малювання для сліпих). 

 

http://cputos.org.ua/
http://utos-doc.narod.ru/
http://openlife.lviv.ua/
http://gud.org.ua/
http://naiu.org.ua/?s=%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%96
http://naiu.org.ua/?s=%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%96
http://www.blind.org.ua/
http://invak.info/
http://csbs.org.ua/
http://zaklyk.org.ua/
http://www.pavlova.ws/metodika.php
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http://www.tiflocomp.ru/docs/audiotb_perm.php  

Звуковий підручник для незрячих початківців користувачів 

компьютера. 

 

https://lifehacker.ru/2014/10/15/texnologii-dlya-slepyh/  

Технології, що дозволяють незрячим «бачити». 

 

http://www.trosti.com.ua/ua/ 

 Товари, школи для сліпих. 

 

http://www.ukr-prom.com/firm-91/ 

Вінницьке  навчально-виробниче  підприємство УТОС 

 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20201/1/30-281-294.pdf - 

Стандарти, структура та технологія книг, що «розмовляють». 

 

http://mx.uad.lviv.ua/uploads/book/kvalilog/Kvalilogy18.pdf  

Мотика М.Т., Лазаренко Е.Т. Тактильна книга: аналіз, функцій, вимог, 

технологій виготовлення. 

 

http://sds.ktu10.com/  

Програми для сліпих. 

 

http://www.aik.ua/ua/  

Благодійний фонд розвитку комп’ютерних та інформаційних 

технологій для інвалідів «АІК». 

 

http://lol.in.ua/index.htm  

«Свет Жизни». Центр допомоги незрячим дітям і їх батькам. Рекомен-

дації для батьків дітей с глибокими порушеннями зору. 

 

http://www.blindchild.narod.ru/ 

Ілюстровані матеріали з навчання та виховання незрячих дітей: 

методика, практичні поради. 

 

http://education-inclusive.com/ Сайт з питань інклюзивної освіти дітей 

з особливими потребами в Україні. 

http://www.tiflocomp.ru/docs/audiotb_perm.php
https://lifehacker.ru/2014/10/15/texnologii-dlya-slepyh/
http://www.trosti.com.ua/ua/
http://www.ukr-prom.com/firm-91/
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20201/1/30-281-294.pdf
http://mx.uad.lviv.ua/uploads/book/kvalilog/Kvalilogy18.pdf
http://sds.ktu10.com/
http://www.aik.ua/ua/
http://lol.in.ua/index.htm
http://www.blindchild.narod.ru/
http://education-inclusive.com/
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http://lyubimov.su/  - Інформація про засоби реабілітації людей з 

вадами зору, про культурне і наукове життя, діяльність і творчість 

інвалідів по зору. 

 

http://www.openlife.lviv.ua/  

На сайті розміщено аудіокниги, фільми та мультфільми з 

тифлокоментарем, подана корисна інформація для незрячих людей. 

 

http://lib.iitta.gov.ua/9284/1/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%

D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1

%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%9

6%D0%B2.pdf 

Путівник для батьків дітей з особливими потребами. 

 

 http://atpu.org.ua/literatura 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація тифлопедагогів 

України». 

 

АУДІО КНИГИ 

 

http://asbook.net/  

 

http://radio.obozrevatel.com/ua/books 

 

http://www.movi.com.ua/audioknigi-ukrainskoyu-movoyu 

 

http://pustunchik.ua/ua/audio/audioknygi-dlia-detei 
 

http://e-bookua.org.ua/audio/ 
 

http://www.ex.ua/82521 

 

http://freelib.in.ua/load/68?l4hSAY 
 

http://ditky.info/load/navchalni/18 

 

http://deti.e-papa.com.ua/dytyachi-pisni/6/ 

http://lyubimov.su/
http://www.openlife.lviv.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/9284/1/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/9284/1/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/9284/1/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/9284/1/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf
http://atpu.org.ua/literatura
http://asbook.net/
http://radio.obozrevatel.com/ua/books
http://www.movi.com.ua/audioknigi-ukrainskoyu-movoyu
http://pustunchik.ua/ua/audio/audioknygi-dlia-detei
http://e-bookua.org.ua/audio/
http://www.ex.ua/82521
http://freelib.in.ua/load/68?l4hSAY
http://ditky.info/load/navchalni/18
http://deti.e-papa.com.ua/dytyachi-pisni/6/
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84331, Україна, 

м. Краматорськ, 

вул. Марії Приймаченко 

(Гв. Кантемирiвцiв ,16) 

http://lib-krm.org 

e-mail: library@krm.net.ua 

тел. (06264)7-14-04, 5-20-46, 3-71-43 

http://lib-krm.org/

