
Інформаційна карта проекту 

 

Назва номінації  

Назва проекту Вік живи – вік навчайся (створення 

комп’ютерних курсів для пенсіонерів у 

Тернополі)  

Назва ВНЗ, 

факультету, 

спеціальності 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, фізико-математичний факультет, 

математика 

Прізвище, ім’я, по-

батькові автора 

Стефанчук Марія Володимирівна 

Контактні дані 

(поштова адреса, 

мобільний телефон) 

м. Тернопіль, вул. Винниченка, 6 

0987654988 

Прізвище, ім’я, по-

батькові наукового 

керівника (якщо 

проект написаний 

за участю 

наукового 

керівника), ступінь, 

посада, контактні 

дані (адреса, 

телефон, е-mail)  

 

Вельгач Андрій Володимирович 

Кандидат фізико-математичних наук 

Викладач 

Перелік 

рекомендованих 

листів до проекту  

 

Географія проекту  м. Тернопіль 

Цілі і задачі 

проекту  

Мета проекту: 

 подолання інформаційного колапсу різних 

соціальних груп, зростаючої інформаційної, 

соціальної ізоляції та самотності даної 

категорії громадян; 

 запобігання інформаційному розшаруванню 

суспільства та розриву зв'язку поколінь; 

 подолання психологічного бар'єру у людей 

старшого покоління в освоєнні ІКТ 

(комп'ютера та Інтернету). 

Завдання проекту: 

 масове залучення людей похилоговіку до 

навчання навикам роботи з комп’ютером та 



Інтернетом, а також забезпечення 

спілкування в соціальних мережах, блогах, 

форумах, для вдосконалення набутих ними 

знань, впевненого спілкування в мережах та 

залучення до життя суспільства; 

 відновлення зв’язку поколінь шляхом 

масового залучення учнівської молоді до 

викладання інформаційно-комп’ютерних 

технологій людям похилого віку у класах, 

створення умов для спілкування поколінь 

через засоби соціальних мереж, СКАЙПу, 

сайту міста; 

 розробка навчальних курсів та програм для 

навчання даної категорії громадян. 

Короткий зміст 

проекту  

Для реалізації проекту спочатку потрібно знайти 

тих людей, які погодилися б його фінансувати. Потім 

дати оголошення про те, що здійснюється набір 

малозабезпечених пенсіонерів на безкоштовні 

комп’ютерні курси. Рекламу треба розмістити на біг-

бордах у найбільш відвідуваних куточках міста, щоб 

якомога більше людей дізналися про проект. Курси 

повинні тривати два місяці і розраховані на 30 занять. 

Заняття на курсах доцільно проводити у другій 

половині дня у вихідні та будні дні, щоб кожному 

бажаючому було зручно їх відвідувати. На заняттях не 

потрібно вивчати складних теоретичних понять. 

Великий акцент слід робити на практичній частині з 

націлюванням на подальшу самостійну роботу. 

Програму курсів треба вибудувати таким чином, щоб 

навчання могло стати в нагоді в щоденному житті. 

Важливу увагу потрібно зосередити на вивченні теми 

Інтернет. 

Терміни виконання 

проекту  

2013 рік 

Бюджет проекту  100000 грн. 

 


