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Вік живи – вік 

навчайся 

(створення 

комп’ютерних 

курсів для 

пенсіонерів у 

Тернополі) 

Мета створення ком-

п’ютерних курсів:  

подолання інформацій-

ного колапсу різних соціа-

льних груп, зростаючої ін-

формаційної, соціальної 

ізоляції та самотності даної 

категорії громадян; 

запобігання інфор-

маційному розшаруванню 

суспільства та розриву 

зв'язку поколінь; 

подолання психологіч-

ного бар'єру у людей стар-

шого покоління в освоєнні 

ІКТ (комп'ютера та Інтерне-

ту). 

Комп’ютерні курси для 

пенсіонерів у  

Тернополі  
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Чекаємо на вас з 

нетерпінням! 



Освіта дорослих – феномен, ха-

рактерний для високорозвине-

них країн світу. Її доцільність є 

загальновизнаним фактом, 

оскільки переважна більшість 

країн у певному сенсі своїм тех-

нологічним, соціокультурним і 

економічним прогресом зобов’я-

зані освіті дорослих. Так само 

як і вектор свого подальшого со-

ціально-економічного зростання 

вони репрезентують через її ро-

звиток. 

У ХХІ ст. освіта дорослих набу-

ває надзвичайно важливого 

значення. Поступово відбуваєть-

ся її змістове й організаційне 

відокремлення, яке виявляється 

у збільшенні мережі установ і 

закладів, орієнтованих виключ-

но на задоволення культурно-

освітніх потреб дорослих, уріз-

номанітненні пропонованих ни-

ми програм, що істотним чином 

відрізняються від тих, що реалі-

зуються у дитячій та юнацькій 

освіті. 

Комп’ютери для бабусь 

та дідусів  

Кожен п’ятий українець – людина 

похилого віку. З відкриттям таких 

центрів  життя багатьох сучасних 

пенсіонерів у Тернополі набуде 

нового змісту, відкриються нові 

можливості. Багато літніх людей 

хочуть спілкуватися з родичами 

та друзями, дізнаватися новини 

та корисну інформацію, перегля-

дати фільми, оплачувати комуна-

льні послуги.  Це їм допоможе 

зробити знання комп’ютера. У су-

спільстві панує стереотип, що пе-

нсіонерів ніщо не цікавить у жит-

ті. У такому центрі навчатимуть 

літніх людей основ комп’ютерних 

наук: як користуватись комп'юте-

ром, як спілкуватись із рідними, 

як знати, що відбуваються в Укра-

їні та світі.  

Такі комп’ютерні центри уже ство-

рені у багатьох містах України, зо-

крема у Львові та Рівному і корис-

туються у літніх осіб великою по-

пулярністю, на них часто запису-

ються на кілька місяців уперед. На 

цих курсах пенсіонери освоюють 

комп’ютерну грамоту, працюють із 

текстами та в Інтернеті, створюють 

власні електронні скриньки, спіл-

куються з родичами у скайпі, від-

новлюють старі знайомства. Умін-

ня бути на «ти» з комп’ютером, на 

думку сивочолих слухачів, у ХХІ 

столітті стало необхідністю. 

 

вул. Винниченка, 2 

м. Тернопіль 

 

ТНПУ ім. В. Гнатюка 

Навчання упродовж 

всього життя  


