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'ЯШМА  № Ш6 На № від

Керівникам органів управління оєвітсію, 
інтернатних навчальних закладів

Про літературу для дітей з 
порушенням зору

Надсилаємо лист Міністерства освіти і науки України від 29.09.2016 
№ 2/1-14-2004-16 про художні твори, підручники та посібники для загальної 
середньої школи та вищих навчальних закладів, які можуть використовуватися 
для навчання дітей з порушенням зору, в тому числі для ' організації 
інклюзивного навчання.

Просимо довести зміст листа до керівників та педагогів навчальних 
закладів для організації відповідної роботи.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Заступник начальника О. І. Сімушіна

Донець 64 31 40
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mailto:don_cherkasy@2upost.com


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 481-47-69

Від О Я . А З Л - , № а / 4

На №___________ від______________

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних та Київської міської 
державних адміністрацій

До департаменту загальної середньої та дошкільної освіти листом від 
19.09.2016 № 159 звернулась Всеукраїнська громадська організація «Українська 
спілка інвалідів -  УСІ» з інформацією щодо реалізації проекту запровадження 
в Україні альтернативного формату літератури DAISY для осіб з порушеннями 
зору. Проект реалізується спільно з Ресурсним центром освітніх інформаційних 
технологій для осіб з особливими потребами Національного університету 
«Львівська політехніка» за підтримки «Svefi Academy» (Швеція).

На даний час в рамках проекту виготовлено понад півтори тисячі 
художніх творів, підручників та посібників для загальної середньої школи та 
вищих навчальних закладів, які можуть використовуватися для навчання дітей з 
порушеннями зору, в тому числі для організації інклюзивного навчання.

Всі книги та підручники розміщено у вільному доступі в мережі 
Інтернет за посиланням: http://daisy-ukr.svefi.net/download.

Заступник директора -  ґ  ш  J K

начальник відділу ( і ^ р у  С. М. Дятленко

Дмитрієва-Заруденко Ю.В. 
481 -47-64

http://daisy-ukr.svefi.net/download

