


Ключові слова теми 
«Освіта протягом життя» 



   У багатьох людей похилого віку виникають 
труднощі при користуванні новими  
інформаційними технологіями, зокрема 
комп’ютерами. Через це вони стають 
інформаційно та соціально ізольованими від 
суспільства, часто не можуть знайти спільної 
мови з молодшим поколінням. Крім цього 
серед пенсіонерів є велика кількість людей, 
які не можуть оплатити навчання на 
комп’ютерних курсах. Тому для вирішення цих 
проблем у Тернополі доцільно відкрити 
безкоштовні комп’ютерні курси для 
малозабезпечених пенсіонерів. 

 

Актуальність проекту 



Навіщо пенсіонерові знання 
комп’ютера? 

Для активного ділового і особистого 
листування (замість паперових листів). 

Для відправлення копій документів в 
будь-яку точку світу (замість факсу). 

Для дешевшого зв'язку з друзями і 
родичами за кордоном (замість 
телефону). 

 



Для друкування своїх мемуарів, ведення 
блогу (замість друкарської машинки). 

Для читання в Інтернеті газет в 
електронному варіанті (замість підписки 
на газети). 

Для створення фотоальбому, обробки і 
друку фотографій (замість 
фотолабораторії). 

Для прослухування музичних записів 
(замість магнітофону). 



Для багатократного перегляду улюблених 
фільмів (замість відеомагнітофона). 

Для перегляду On-line богослужінь. 

Для купівлі та продажу через Інтернет 
речей. 

Для цікавих ігор в хвилини відпочинку 
(замість доміно або карт у дворі). 

Для оплати комунальних послуг через 
Інтернет. 



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 похилого віку 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. 

 

 



Комп’ютерні курси для 
пенсіонерів у Тернополі 

Знайти спонсорів. 

Підібрати спеціалістів з інформатики, які 
будуть вести ці курси. 

Оголосити про проведення курсів. 

  Тривалість курсів – два місяці. 

Курси розраховані на 30 занять. 



 Заняття потрібно проводити у другій половині дня у 
вихідні та будні дні, щоб кожному бажаючому було 
зручно їх відвідувати.  

 Не потрібно вивчати складних теоретичних понять. 
Великий акцент – 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. 

 



Кадрове забезпечення 
проекту 

Спеціалісти з 
інформатики: 

люди з великим 
досвідом (викладачів 
університетів, вчителів 
у школах); 

молоде покоління, 
зокрема студенти 
спеціальності 
інформатика. 

 



Передбачувані кінцеві 
результати 

підвищення 
комп’ютерної 
грамотності 
населення 
Тернополя; 

подолання соціальної 
та інформаційної 
ізоляції літніх людей.  

 




