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Визнання ролi iнформацiйних технологiй та необхiднiсть системи освiти вiдображати iнтереси суспiль-
ства визначають завдання, зазначенi у Нацiональнiй доктринi розвитку освiти України, Державнiй про-
грамi „Iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологiї в освiтi i науцi на 20062010 роки”, Законi України „Про
Основнi засади розвитку iнформацiйного суспiльства в Українi на 2007-2015 роки”. Серед цих завдань:
впровадження IКТ у навчально-виховний процес; пiдвищення доступностi та ефективностi освiти; пiдго-
товка до життя в iнформацiйному суспiльствi; формування iнформацiйної культури та навичок застосу-
вання IКТ у майбутнiй професiйнiй дiяльностi.

Процес навчання осiб iз обмеженнями життєдiяльностi має певнi особливостi: нерегулярнiсть вiдвi-
дування навчальних занять; необхiднiсть зменшення навчального навантаження; обмеження можливостi
розвитку творчих здiбностей. Цi проблеми можуть бути частково вирiшенi у рамках використання еле-
ктронних засобiв навчального призначення, системи дистанцiйного навчання, Iнтернет-ресурсiв..

Використання електронних пiдручникiв у процесi навчання осiб з обмеженнями життєдiяльностi до-
зволить прискорити й оптимiзувати процес вивчення навчальних дисциплiн завдяки тому, що iнформацiя
надається у структурованому виглядi, застосовуються мультимедiйнi засоби її представлення, а отже,
усвiдомлення, розумiння i запам’ятовування даних вiдбуваються набагато швидше. До того ж деякi еле-
ктроннi навчальнi засоби мiстять електроннi тести для контролю засвоєння матерiалу, i, таким чином,
зменшуються витрати часу i зусиль на написання вiдповiдей, збiльшується кiлькiсть часу на роздуми над
запитанням, i, значить, зростає продуктивнiсть засвоєння навчального матерiалу.

Система дистанцiйного навчання, базуючись на таких принципах сучасної освiти як „освiта для ко-
жного”, „освiта через усе життя”, має ряд переваг у порiвняннi з традицiйними технологiями навчання:
максимальна iндивiдуалiзацiя навчання; забезпечення кожнiй особi прийнятного для неї темпу сприйня-
ття та ступеня складностi матерiалу; перспектива самостiйної дiяльностi; iндивiдуальна допомога.

Введення дистанцiйної форми для навчання осiб з обмеженнями життєдiяльностi потребує вирiшен-
ня таких основних завдань: забезпечення спецiальними програмами i навчальними засобами; пiдготовка
навчально-методичних матерiалiв; створення спецiальних дидактичних та психолого-методичних методик
для вивчення конкретних предметiв самостiйно i за допомогою консультацiї викладача; розроблення iнди-
вiдуальної навчальної програми; розроблення контрольних тестiв; пiдготовка викладачiв дистанцiйного
навчання, якi матимуть спецiальнi компетенцiї у сферi навчання осiб з особливими освiтнiми потребами
[2].

Робота з ресурсами Iнтернет сприяє розвитку iнтелектуальних, емоцiйних, соцiальних навичок осiб
iз обмеженнями життєдiяльностi, допомагає їм набувати естетичнi знання, сприяє зростанню iнтересу
до лiтератури, науки i мистецтва та стимулює їх творчий потенцiал. Так, застосування скайп-технологiй
дозволяє приймати участь у наукових конференцiях, форумах, мережевих проектах; використання еле-
ктронної пошти надає можливiсть листуватись, дiлитися думками та iдеями, обмiнюватися фотознiмками,
не виходячи з дому.

Впровадження у життя людей з обмеженнями життєдiяльностi iнформацiйних та комп’ютерних те-
хнологiй можна розглядати як один iз провiдних iнструментiв соцiальної адаптацiї i реабiлiтацiї, як засiб
самовираження, що компенсує фiзичнi недолiки людини [1].

Отже, використання IКТ дозволяє особам iз обмеженнями життєдiяльностi навчатись i здобувати фа-
хову освiту, займатися творчiстю i науковими дослiдженнями, тобто соцiально адаптуватись до життя в
iнформацiйному суспiльствi. Тому подальшими завданнями вбачаємо впровадження дистанцiйної системи
навчання, професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї осiб iз обмеженнями жит-
тєдiяльностi; пiдготовку спецiалiстiв для роботи з особами зазначеної категорiї; створення дистанцiйних
систем монiторингу якостi освiти; розробку методичних рекомендацiй щодо застосування IКТ у навчаннi
осiб iз обмеженими можливостями.
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