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 Міській Комісії з відбору громадських 

організації для надання фінансової підтримки з 

бюджету  м. Києва при Департаменті 

соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

Громадської організації  

«Об’єднання користувачів комп’ютерних 

технологій для інвалідів «Вікно в світ»  

 

 

Коротка інформація про діяльність та досвід роботи громадської 

організації 

 Статус нашої організації міський. 

 Громадська організація діє в межах міста Києва.  

Громадську організацію "Об"єднання користувачів комп"ютерних 

технологій для інвалідів "Вікно в світ" створено в 1997 році за ініціативою 

незрячого професора, доктора технічних  наук Цейтліна Георгія Овсійовича. 

Об’єднання  займається проблемою соціальної реабілітації, адаптації та 

інтеграції людей з інвалідністю до суспільства, впроваджує інформаційні 

комп'ютерні технологіі для людей з вадами зору.  

На базі громадського об’єднання розроблено базовий та поглиблений 

курси навчання роботі на комп’ютері під управлінням OS Windows для 

інвалідів по зору за допомогою сучасних світових озвучених програм та 

навчальний курс для незрячих по озвученій роботі із сенсорними смартфонами 

та системою GPS-навігації на базі операційної системи Андроїд, україномовний 

синтезатор мови «Вікно»,.  

Громадське об’єднання „Вікно в світ”за підтримки Міністерства освіти і 

науки України, Microsoft Україна неодноразово проводило міжнародні семінари 

на тему „Сучасні методи і засоби комп’ютерної освіти для осіб з обмеженими 



фізичними можливостями” і видавало збірки доповідей представлених на 

семінарах. 

В 1998році    за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” створено 

клас для надання початкової комп’ютерної освіти інвалідам по зору за 

допомогою спеціалізованих методик. На початку 2000 року ГО “Вікно в світ” 

вибороло грант Комісії Європейського Союзу на виконання спільного 

німецько-українського проекту “Реабілітаційна комп’ютерна школа для 

інвалідів” в рамках програми Tacis-LIEN. Мета проекту – забезпечити права 

інвалідів на освіту та кваліфіковану працю.  

З 2002  по 2009 рік школа «Вікно в світ»  працювала за ліцензією  

Міністерства освіти і науки України.  Проект знайшов підтримку в 

Адміністрації Президента України. Навчання в школі проводилось  з групами 

по  16 чоловік. До здійснення навчального процесу залучались 

висококваліфіковані викладачі з ученими ступенями та званнями.  

На протязі 2006-2008 років громадське об’єднання разом з Києво-

Могилянською академією було  учасником міжнародної європейської програми 

Темпус з підготовки вчителів користування засобами комп’ютерного навчання 

учнів спеціалізованих шкіл, підготувало та видало методичні вказівки з даної 

теми, здійснило 4 виїзні навчальні сесії для вчителів всіх спеціалізованих шкіл 

України, прийняло участь у створенні сайту для спілкування вчителів 

спеціалізованих шкіл. 

В 2012 році було придбано необхідну для навчання техніку, розроблено  

та впроваджено в життя нову пілотну навчальну програму з курсу "GPS - 

навігація для осіб з вадами зору, як додатковий засіб орієнтування та 

мобільності". проведено навчання двох груп по 4 особи з повною втратою зору. 

15 жовтня 2013 до Всесвітнього дня "Білоїтростини" було проведено 

квест "Побачити Київ закритими очима, або 15 хвилин в темряві". Результатом 

заходу була Резолюція направлена до Київської міської державної адміністрації 

та КП "Київпастранс", проведено дві наради та розроблено рекомендації, щодо 

зовнішнього озвучення громадського транспорту. 

У 2014-2015 рр. працівники ГО «Вікно в світ» приймали участь у 

шведсько-українському проекті «Незрячий посланець комп’ютерних 

технологій» (http://www.openlife.lviv.ua), мета якого – розширення ринку праці 

для осіб з вадами зору шляхом впровадження новітніх комп’ютерних 

технологій, створення першої української бібліотеки аудіокнижок у форматі 

„дейзі” на 2000 примірників та розміщення її в мережі Інтернет. 

У 2015 році зусиллями ГО «Вікно в світ» було розроблено і разом із 

Київським міським центром соціальної, професіональної та трудової 

реабілітації інвалідів застосовано курс навчання озвученій роботі з сенсорними 

смартфонами та планшетами на базі OS Android для незрячих. 

У 2016 році працівники ГО «Вікно в світ» приймали участь в українсько-

американському проекті «Full Bright»з безкоштовного навчання інвалідів по 

зору (у тому числі – і учасників АТО) сучасним комп’ютерним Інтернет-

технологіям на базі Windows 10. 



У 2018 році в ГО «Вікно в світ» було розроблено навчальну програму 

«Розширений курс з оволодiння комп'ютером та мережою iнтернет для 

незрячих». 

На сьогоднішній день  ГО "Вікно в світ"у своєму приміщенні проводить 

систематичне базове навчання з курсів "Соціальна комп'ютерна грамотність для 

осіб з вадами зору", «Сенсорні смартфони та GPS-навігація для незрячих», 

«Розширений курс з оволодiння комп'ютером та мережою iнтернет для 

незрячих» сумісно з Київським міським Центром соціальної, професійної та 

трудової реабілітації інвалідів. Кожний курс навчання розраховано на 5 місяців. 

За рік проходять навчання 32 інваліди по зору: 4 групи по 8 учнів.  

Школа надає грунтовні знання особам з глибокими вадами зору в роботі 

на ПК та смартфонах, що забезпечує можливість випускникам школи 

працевлаштовуватись та підвищувати свою кваліфікацію, а також суттєво 

підвищувати рівень інтеграції до сучасного комп’ютерізованого суспільства. З 

моменту створення школи в ній пройшли навчання близько 600 осіб з вадами 

зору та іншими загальними захворюваннями. Багато з них вступили до 

провідних університетів України, змогли завдяки упевненому володінню 

комп’ютером продовжити роботу за фахом або знову повірити в свої сили та 

знайти нову роботу після подальшого фахового перенавчання. Реалізація 

проекту та його розповсюдження по Україні допомагає забезпечити 

конкурентоспроможність інвалідів при вступі до ВНЗ та на ринку праці.  

Громадська організація "Об'єднання користувачів комп'ютерних 

технологій для інвалідів "Вікно в світ" є неприбутковою організацією і надає 

освітні послуги людям з інвалідністю безкоштовно, розраховуючи на фінансову 

підтримку Київської міської державної адміністрації. 

ГО "Вікно в світ" потребує фінансової підтримки на оплату оренди 

приміщення, комунальних послуг та на виконання статутних завдань.  

ГО «Вікно в світ» не має відокремлених  підрозділів. 

 

З повагою.  

11.06.2018 

Президент, 

інвалід 2 групи по зору      К.Е .Бруль  

     

                                                                          М.П. 


