
 

Впровадження 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 

 

на кафедральному рівні – навчання студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта»  

за спеціалізацією «Асистент майстра виробничого навчання»; 

на інституційному рівні – зростання, завдяки проекту,   іміджу професійної осівіти в 

університеті та факультету педагогічної освіти, як її носія;   

на  місцевому рівні –  співпраця закладів профтехосвіти з експериментальним 

майданчиком факультету педагогічної осіти, створеним під час проекту, щодо 

спільної практики учнів училищ та студентів університету   

– на  національному рівні – 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 на 2019 -2024 рр. (Наказ Міністерства освіти і науки 

України №457 від 08.04.2019 ); 

 

на міжнаціональному рівні – поширення результатів проекту через міжнародні 

наукові публікації: 

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 

 

та участь у міжнародних конференціях, напр. 

 

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. 

 
Вплив проекту на інституційному   

Започатковано нову науково-дослідницьку співпрацю 

За результатами розвитку досягнень проекту Erasmus+ на виконання  наказу Міністерства 

освіти і науки УкраЇни від 24 вересня 2019 року N9 1234 "Про проведення конкурсного 

відбору проектів наукових досліджень та розробок» підготовлений запит на фінансування  

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


НТР з держбюджету «Розроблення технологій профорієнтації та підвищення працездатності  

підлітків та молоді із спектром аутистичних порушень» у 2020-2022 рр. (наук керівник проф. 

Островська К.О.). 

Вплив проекту на розвиток суспільства 

Проект започаткував інноваційну діяльність в Україні – розвиток та впровадження 

інклюзивної освіти в системі професійної освіти.  

Результати проекту:  

– у 2019 р. у заклади профтехосвіти Львівщини вступили учні з особливими потребами, 

які зараховані в інклюзивні класи;  

– на факультеті педагогічної освіти ЛНУ ім. І.Франка вже 2 роки здійснюється 

підготовка бакалаврів за кваліфікацією асистента майстра/ викладача для закладів 

профтехосвіти; 

– під час практики студентів у закладах профтехосвіти викладачі отримують реальну 

допомогу у психолого-педагогічному супроводі навчання учнів з особливими 

потребами. 

 

Разом з тим є ряд труднощів впровадження проекту: 

– поки що не забезпечений систематичний психолого-педагогічний супровід навчання 

учнів з особливими потребами в інклюзивних класах закладів профтехосвіти; 

– в рамках започаткованої  наукової експериментальної роботи «Науково-методичні 

засади формування професійної компетентності осіб з особливими освітніми 

потребами» Департаментом освіти та науки ЛОДА не виділено додаткових ставок для 

супроводу інклюзивного навчання учнів з особливими потребами; 

– викладачі закладів профтехосвіти потребують спеціального навчання щодо 

особливостей поведінки та навчання учнів з особливими потребами. 

 


