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Неформальна освіта набуває важливого значення у контексті 
забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства. Забезпечення 
якісної освіти та доступу до неї протягом життя для всіх охочих неможливе без 
бібліотек навчальних закладів і публічних книгозбірень. Сьогодні наша 
бібліотека – це середовище, де можна отримати необхідні знання.  

Березнівська бібліотека, прагнучи бути максимально корисною для своєї 
громади, активно працює в напрямі неформальної освіти. Саме тому, інтернет 
центр районної бібліотеки пропонує своїм відвідувачам нову безкоштовну 
послугу – навчання основам комп’ютерної грамотності та пошуку інформації в 
мережі Інтернет. Ця ініціатива бібліотеки має на меті розкрити потенціал людей 
старшого віку, поліпшити їх психологічний стан, вирішити низку соціальних 
проблем, розширити їхні можливості самовдосконалення. Бібліотекарі 
допомагають їм набути впевненості в своїх силах та ефективно реалізувати 
себе, провести вільний час навчаючись у дружній атмосфері.  

Комп’ютерні курси для людей старшого віку у Березнівській районній 
бібліотеці діють з 2018 року. Щороку до навчання залучається понад 20 осіб, 
серед них: вчителі шкіл, лікарі, вихователі, працівники культури тощо. 
Інтернет-центр, в якому проводяться заняття, налічує 5 стаціонарних робочих 
місць, обладнаних комп’ютерами та ліцензійним програмним забезпеченням. У 
інтернет-центрі є можливість підключення до мультимедійного обладнання та 
мультимедійного проектора.  

Користувачі кожної групи проходять безкоштовний двомісячний курс 
навчання основам комп'ютерної грамотності, який складається з двох занять на 
тиждень тривалістю дві години. До групи входить 5 чоловік. Заняття проходять 
відповідно до розроблених програм, що передбачають теоретичне і практичне 
опанування знань. Програма навчання розробляється з урахуванням вікових 
особливостей та потреб самих користувачів. Зміст навчання полягає в тому, 
щоб: ознайомитися зі складовими комп’ютера, пристроями вводу та виводу 
інформації, отримати практичні навички роботи у текстовому редакторі 
Microsoft Word, засвоїти пошук інформації в мережі Інтернет, отримати 
практичні навички зі створення електронної поштової скриньки та 
користування нею для активного ділового та особистого листування, зв’язку з 
друзями та рідними за кордоном, завантаження різноманітних музичних, відео- 
та фотофайлів, реєстрація та спілкування в соцмережах, опанування Viber- та 
Skype-технологіями.  

Пройшовши комп'ютерні курси, кожен пенсіонер вчиться 
використовувати різноманітні комбінації клавіш та способи їх вірного 
застосування для полегшення роботи за ПК, зберігати та переглядати будь-яку 
інформацію, спілкуватися з рідними та близькими через листування по 
електронній пошті, та за допомогою комунікаційних програм Skype та Viber, 



слухати улюблені радіостанції і дивитися телепередачі в будь-який час, шукати 
корисну інформацію. Він має можливість обліковувати соціально-побутові 
послуги через Інтернет: подає показники лічильників та сплачує послуги ЖКП.  

Двогодинні заняття проходять двічі на тиждень. Навчати таких 
«студентів» буває непросто, бо кожен з учасників курсу потребує уваги та 
індивідуального підходу: когось доводиться навчати під час групових занять, з 
кимось займатися один на один. У програму навчань, для більшої ефективності, 
доводиться включити відеоролики та ілюстративні матеріали.  

По закінченню курсів всі  «студенти» отримують Сертифікат, а бібліотека 
у свою чергу отримує багато хороших слів та подяк.  
Тобто сьогодні бібліотека пішла набагато вперед. Ми працюємо з сучасним 
читачем, вивчаємо його потреби та навчаємо. Ми відкриті для спілкування та 
співпраці.  

Працівники бібліотеки стараються іти в ногу з часом і намагаються 
зробити цей світ відкритішим не лише через книги, а й комп’ютери. Тому 
головна мета нашого навчання – об’єднати людей поважного віку для їхньої 
адаптації в суспільстві і надати можливість живого спілкування між 
учасниками курсу та здобуття потрібних знань.  
Окрім знань, у бібліотеці відвідувачі отримують масу вражень і заводять багато 
нових цікавих знайомств. Комп’ютер можна освоїти в будь-якому віці! Не 
варто ставити для себе вікових обмежень. Потрібно ставати повноцінними 
користувачами комп’ютерного обладнання і прикладом для інших. 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


