
 

 

Стратегія поширення, сталості та використання результатів проекту 

«Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі 

професійної освіти / Improving teacher education for applied learning in the field of 

vocational education» в рамках Програми Еразмус + за напрямом KA2: Розвиток 

потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education  

(2016-2018 рр.) 

Лінк: http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/mizhnarodna-spivpratsya 

Викладачі та студенти факультету педагогічної освіти реалізують Стратегію, яка полягає у 

поширенні результатів проекту  

– через навчання студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта»  за спеціалізацією 

«Асистент майстра виробничого навчання»; 

– через відкриття наукової експериментальної роботи «Науково-методичні засади 

формування професійної компетентності осіб з особливими освітніми потребами» на 

базі закладів: Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та 

будівництва, Державний навчальний заклад «Ставропігійське вище професійне 

училище м. Львова», Львівський національний університет імені Івана Франка (Наказ 

Міністерства освіти і науки України №457 від 08.04.2019 ); 

– через продовження наукових досліджень у напрямку розвитку професійної освіти  

осіб з особливими потребами; 

– через організацію та проведення наукових конференцій та заходів, спрямованих на 

лобіювання модернізації професійної освіти в Україні. 

 

За останній рік після закінчення фінансування проекту видані такі наукові та навчально-

методичні матеріали: 

Навчальний посібник 

Островський І.П., Герцюк Д.Д., Равчина Т.В., Слободян С.З., Островська К.О. 

Професійна зайнятість людей з важким ступенем порушень у захищеній майстерні. 

Навчальний посібник. – Львів: Тріада плюс, 2018. – 48 с. 

Наукові статті у міжнародних та вітчизняних журналах: 

1. K Ostrovska, I Ostrovskii, V Korniat.  Social and professional skills of adolescents with 

autism spectrum disorders SPECIALUSIS UGDYMAS/SPECIAL EDUCATION 2018. – 

Vol.1(38), 61-103. Scopus DOI: http://dx.doi.org/10.21277/se.v1i38.358 

2. Островська К.О., Островський І.П., Сайко Х.Я. Особливості профорієнтації 

підлітків з аутизмом / Островська К.О. // Проблеми сучасної психології. Збірник 

наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, 

Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. 

А. Онуфрієвої – Вип. 41.–Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2018 .– С. 206-220. Index 

Copernicus  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_39_21. 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/research/mizhnarodna-spivpratsya
http://dx.doi.org/10.21277/se.v1i38.358


3. Корнят В.С. Неперервність у системі професійної підготовки соціальних педагогів / 

В.С. Корнят // Освітологічний дискурс : електронне фахове видання України – Київ, 

2018, №3 – 4 (22 – 23). – С. 185 – 197. http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/ 

view/534 

4. Корнят В. Професійне навчання осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та 

перспективи змін / В. Корнят, К. Островська, І. Островський, С. Слободян // 

Неперервна професійна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Київ 

«Едельвейс», 2019. Випуск 1 (58). – С. 30 – 35. (Режим доступу: 

http://npo.kubg.edu.ua/numbers/50-arkhiv-nomeriv-2019-roku/107-1-

2019.html?showall=&start=5). 

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях: 

1. Корнят В. Професійна орієнтація дітей та молоді з особливостями психофізичного 

розвитку як соціальна та педагогічна проблема / В. Корнят, І. Субашкевич // 

Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: 

II International scientific conference, February 22th, 2019/ - Kaunas, Lithuania, 2019. − P. 

172 – 176. 

2. Корнят В. Необхідність професійної підготовки соціального працівника до роботи в 

інклюзивній освіті / В. Корнят, І. Субашкевич // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід 

осіб з особливими потребами в інклюзивній та спеціальній освіті». – Львів, 2019. – С. 

39 – 42.  

3. Корнят В. Професійна підготовка соціальних працівників, соціальних педагогів: 

сучасні виклики та перспективи / В. Корнят // Сучасні технології соціально-

педагогічного супроводу особистості в освітньому просторі : Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Мелітополь, 18 − 19 квітня 

2019 р.) [Голова ред. колегії: Т. Житнік]. Мелітополь : МДПУ імені Богдана 

Хмельницького, 2019. – С.20 – 23. 

4.  Островська К. Професійна зайнятість осіб з аутизмом у захищеній майстерні / 

К. Островська, І. Островський, В. Корнят, С. Слободян // Матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до освіти та 

соціалізації дітей зі спектром аутистичних порушень», 3 квітня 2019 р. – Львів, 2019. 

– С. 35 – 37. 

 

Проведені вітчизняні науково-практичні конференції та заходи на базі факультету 

педагогічної освіти  ЛНУ ім. І.Франка: 

 науково-практична конференція «Професійна освіта та зайнятість осіб з 

особливими потребами: інноваційні підходи», 20–22 листопада 2018 р., м. Львів; 

 науково-практична конференція «Професійна освіта та зайнятість осіб з 

особливими потребами: реалії та перспективи», 16–17 жовтня 2019 р.,  м. Львів; 

 семінар-тренінг з підготовки фахівців тьюторів (асистентів учнів під час 

професійного навчання у галузі спеціальної освіти); 

 курси підвищення кваліфікації для педагогів, соціальних працівників.  
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