ЗВІТ
про дистанційне закордонне стажування
у Вищій Школі Агробізнесу м. Ломжі (Польща)
ЮРІКИДіани Володимирівни
о
ванн
я компетентності та розвитку професійно
на тему: «Ф рму
педагогічної майстерності викладача заклад у фахової передвищої та
вищої освіти»
з 25 жовтня 2021 року по З грудня 2021 Р(!КУ

План проходження дистанційного стажування у Вищій Школі
Агробізнесу м ..Ломжі (Польща) за вказаний термін виконано в повному
обсязі.
За час проходження стажування: засвоєно зарубіжний досвід з
оволодіння знаннями щодо формування компетентностей та розвитку
професійно-педагогічної майстерності викладача закщщу фахової
передвищої та вищої освіти; проведено "Фундаментальні наукові
дослідження; набуто досвід прщшдження науково-дослідної і викладацької
діяльності; забезпечено інформаційний досвщ; розширено наукою
контакти.
Вдосконалено наявний професійний досвід та здобуто нові
навички оволодіння практичними прийомами і техніками наукових
досліджень у галузі професійної ОСВІТИ, управшння проектами та
програмами вищої освіти.
Ознайомилася: з методами та інструментами • методології
управшння проектами в педагогічній діяльності, пов'язаними з
інформатизацією навчального процесу; з сучасними принципами
проектування організаційної структури проекту; освітніми програмами,
грантовими та стипендійними проектами Європейського Союзу; досвідом
участі в програмах «Еразмус», «Еразмус плюс», «Темпус» та їх роллю в
інтернаціоналізації освіти; з інноваційними формами застосування
сучасних інформаційних технологій в процесі навчання тощо.
Вивчено навчально-методичну базу Вищої Школи Агробізнесу.
Набуто досвід з використання ефективних дистанційних форм навчання або
гібридних програм та дидактичних методів з елементами інноваційності
при організації навчання та діяльності викладачів під час пандемії COVID
19.
За результатами стажування набуто досвщ професійно
педагогічної та методичної підготовки викладача шляхом поглиблення та
розширення професійних компетентностей в науково-дослідній діяльності,
засвоєно методики розробки і використання інноваційних технологій, форм
і засобів навчання, методів наукових досл'іджень, які пов'язані з
управлінням проектами та програмами в професійній ОСВІТІ, вивчення
�
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педагогічного досвіду. В процесі стажування підготовлено тези підсумкової
конференції та наукову публікацію.
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри права,
професійної та соціально-гуманітарної освІТи Закладу вищої освІТи
«Подільський державний університет»
від 10 грудня 2021року, протокол № 5
Завідувач кафедри,
доцент

Діана КІР/КА

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради навчально
наукового інституту заочної і дистанційної освіти Закладу вищої освіти
«Подільський державний унівеР9итет»
від 13 грудня 2021року, протокол № 5
Декан НІПЗДО,
доцент

Стажист

Юлія ВОЛОЩУК

Діана КІР/КА
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REPORT
about distance foreign intemship
at the Нigher School of Agribusiness in Lomza (Poland)
Diana КІRІКА
on the topic "Formation of competence and developm�nt о(
professional and pedagogical skills of а teacher of а professional higher and
higher education institution"
from October 25, 2021 to December З, 2021

jt

The plan for the distance internship at the Нigher School of
Agribusiness in L'omza (Poland) for the specified period has been completed in
full.
During the intemship: foreign experience in mastering knowledge on
the formation of competencies and development of professional and pedagogical
skills of а teacher of professional higher and higher education; .conducting bas.ic
research obtained; gained experience in conducfing research and teaching
activities; providing information experience and expanding scientific contacts.
The existing professional experience has been improved and new
skills of mastering practical methods and techniques of scientific research in the
field of vocational education, project and program managooi0nt;•hi;gh.er-education
have been acquired.
І got acquainted with the methods and tools of project management
methodology in pedagogical activities related to the informatization of the
educational process. І got acquainted with modem principles of tlesigning the
organizational structure of the project, educational---pregrarns, · gr-ant--mнl- · ·----
scholarship projects of the European Union and the experience of participating in
«Erasmus», «Erasmus Plus», «Tempus» and their role in the intemationalization
of education; І got acquainted with innovative forms of application of modern
-�
information technologies in the leaming process.
The educational and methodical base of the Higher-School of Agribшsiness
has been studied. Gained experience in using effective distance learning forms or
hybrid programs and didactic methods with elements of innovation in the
organization of teaching and teacher activities during the COVID-19 pandemic.
Based оп the intemships results, І acquired professional training
experience Ьу deepening and expanding professional knowledge, skills and
abilities in research activities; assimilation of innovative technologies, forms,
methods and means of teaching; re-search methods related to project and program
management in agriculture and higher education; study of pedagogical
experience. During the intemship, І took part in the preparation fбr а scientific
· - ·· · = · · • •
publication.

The report was considered and approved at а meeting of theDepartment of
Law, Vocational and Social and Humanitarian Education of the Higher
Educational Institution «Podillia State University»
from 1 О December 2021, protocol № 5
Head of Department,
Associate Professor

Diana КІRІКА

The report was considered and approved at the meeting of the Academic
Council of the ,Educational and Scientific Institute of Correspondence and
Distance Education of the Higher Educational Institution «Podillia State
University»
from 13 December 2021, protocol № 5
Dean of ESICDE,
Associate Professor

Trainee
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Attachment to,Cert.ificate No. \VSA/13/12/21
Юrika Шаnа has completed' an international internsшp "Fo.i:щшg СООІр:еtе:вс� �ті."elopi,ng profes1o�imd -�~-�..._.__.
pedagogical skills .of.a teacher of higher vocational.education. jпstitutiori '' within tbe in-service 1raщing pi:ograщ as an
element of lifelong professional,development in the:periods 25.J0.202lr; � ОЗ�.1�.2021г.

Тhе · intemsh:\p program .c:omprises. 6 modu1es, each of wJrich incJud� 30 .hours {1 ECJ'S', crcdit} and і� рlацnец for ,а 6-,week
'" c. ycle, which will ultimately inc1ude 180 hours _(6 ECTS credits}, of wluch 30 hours (І ECTS credit) of·syncдtoщ:ze.d tecture&; 60
houгs (2 ECTS crediis) o'f practica1 w:orkon practical task&; 90.hoiщ (3 ECTS...credits), JJf indep�4.ent WQik.�tдe.Лm:_ц gJ �1щіj�&;_
·
·
· ·
. dis-tance 1eaming.
DESCRJPTJON OF.ACНIEVED LEARNJNG OUТCOMES
Masterїng the material of the infemship program:
ModuJe 1 Or:ga1iization of the teaching process in а modem, vocatiomlf university: the unjty• qf fueory ,and practice, :in�luding
dual education (ЗО hours./'1 ECiS credit)�
Moduie 2 Professional reqtrirements for the teacher's competence and conditioш, for the development of his/ber professional
skiJJs (30 hours /.1 ECTS credit).
Module 3 Modem innova'tive pe.dagogical and information technologies and their use in the didactic process,.including inclusive
education (30 hours / 1 ЕСТS credit) ·
ModuJe 4 Research and exploratory work as an integral part of щodem training (30 hours / І ECTS credit)
Moduie 5 Integration of modem vocational higher education into the European educational space: academic mobiJity of teachers
and students (30 hours / 1 ЕСТS credit),
tliJ Modu]e 6 The interaction of teachers and students in an intemational educationa1 environment: uniqu�opportunities for personaI
and professional development (30 hours / І ЕСТS credit),
Objectives ofthe teaching placement:
І, Кno,vledge - The student knows and understands:
world scientific and creative achievements and the resultiдg iщplications for practice, including:
J _ theoretical foundations and genera:1 issues and selected specific issues .concerning the. organization of the teacl1ing process in
а modern professional university;
2, professional requirements conceпring the coфpetencies of an academic teacher and conditi_ons for ,\he.development of his/her
fl}
professional skilJs; the need to plan and impleщent continuous professional development of teac11ers
3, fundamental dilemtnas of modero civilization and eS'sentia:l conditions-of research a�plar.itiori activiti�.as.a.nintegral.i'......
pact_____
of mode.m education at а university;
4, the latest achievements in the field of sciences forming the theoretical basis of pedagogical ащі infoпnation щethods and
technologies and their application in the teaching process in the field of.professional activity;
5, the Jatest information and coщmunication щethщ!s and techn6logies used in work with students;
6, the need for integration of modern vocational higher education institutions with the European educational space, including
Ф academic mobility ofteachers and students;
П. Skills - The student will Ье able to
1, anaiyze and creatively synthesize the scientific and creatiye output to identi� and solve research problems and those related
to innovative and c�ative ac#vity
2. create ne�, eleшents of thi$ acquis through the preparation of publicatio11s and presentations atinternationa1 conferences;
З, plan their deve]opmentand inspire the development of otheracademics and students;
4, organize and create an educational environment together with. intensifying the cognitive activity ofstudents;
5, take part in the exchange of experiences and ideas, also in the interna:tional environment; initiate debate and participate in
�
s-cientific discourse; use а foreign language to the extent enabling participation in the intemational s-cientific and professional
environment
..
.
6, solve·the most complicated problems, create innovative solutions, also usin,g the resu]ts of research work;
7, develop student·щaterials and other training materi.als in the field of professioпal activities using ІСТ;
8, take professional and personal responsibility for the results of their own and joint professional acti vities.
Пl, Social competencies - The. student is ready to
1. indeP,endent -researcЬ..expanding the existin& screntific and ц. e!'ltive ,дс�v,е;щщts; takiнg up cha,Uenges in the pr,ofesщona1
� and �ublic sphere taking into account: tlleir ethica1 dfmensioц, resp◊�iцility 'f◊r theu: ce>nseqµeщ;:es, and formii,g patterns of
- ,,. · ·•· - ---... ··· · - ------ ·--· · -----........,,,
apprppria1e conduc-t,·in suchsituaiions
2 .. :eriticalJy e.valuate the .achievements of the represented .scieniifte discip}ine:; crJticaJly evaluate . their contribution to the
deveJo.pment of tlтa{:discipline; recognize the.significance of kno)Vledge in solving .cognitiW;and praetical problems;
3. fulfiП tl1e soc'ial 'Obligatio11s of re<!eatchers-and creatьrs; initiate action fo,r the public interest; think and �et in ад enirepteneurial
maIШer;
4. uphold a11d develop the ethos of the research and c.reative щ1vд:0Jlmenf, iщ;Luding independ�tly crшф:i•cting research,
� respecting the princip1e ofpub1ic ownership of researёh r,es:uHs, talцng intQ account the princip!es· ()fintellectual property ,ptotection;
5. communicative-inttractive competence throu.gh th�,abШty to builёl:<competeucy.cl:щвe4 .and,,stµdt}цt.(::enter.e4 te.acцer,,Suш<aШ______,
interactio,n using::inщ>vative teaching method&, including· the inieщaiional educ.atiьna1 environЦІe�t, щaintaining an4,5�Ц�hщg
appropriate:relaticшs1iipsJn an international professionaJ environmeµt,
/f�[' �: \.
,.
.
:rhe,outcoщe oftlщ'�ndividual intemship,,�ssignment"1� :Ье fo.rm о� ал:еsеап;h iµ-ti�le prepartd forpцl?,lication inE-�'!(he
top1c: Legal <:ducatщ11 шthe context pf shapщg а eompetit1ve ptofe$s1onai
\• 1�:,JP
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· пр'о• цроходження Міжиароцноrо ст:ю�--увJШЩІ " Фopfttyвat1_1rя КО!\fІJетентн.ос:ті т.а р-о:mит.ок !JPOФeJ:ii;нo•iJe.n:�rp.t-i�нoї- мmic,:eptfOO'A· ·
t�пкладача зак,ладу фаховоі nередвііщої ra вищо'( ocвinpt в рамках проrра1щ лідвищецня к�міф/к;щії ян складовоі'
безnерерв11ого rtрофесійиого ·навчаиня впродовж життя� терміни25.10.2.Q2tr-�.- оз;12.2011r.
Лроrрамі�- ,стажува,11ня включас 6 модулів, -кожен.-з яких ·6Хоrтnює 30 rодин (1 кредит ECTS) і 11ланується•·на-Ь-тиж11е1,ий цикл,
я�шй в кінцевому.ра.хунку включ,атиме 1 80 годин (6. кредщів ЕС:ГS), з )ІJ<И� 3(1 rодин (1. . І(ред.иі ECTS) л�кції у формі син)фонізовани?(;
60 годин (2 Jфедити ECJS:) цракт.и �на роб;щ_ �. виконанІfЯ прак:гичних завдань; 90 гадин (3 хредити ECTS) саl\1осrійної' роботи. Форма
·навчанні!.: дистанційне навчання.
)
'З.ащльні.цілі стажуваннJІ: 1щцання ощ1іrнїх tЩС!ІУІ' ' ГМ):Зі підвИЩ(;ННЯ Ю!�ф,tка,цrї·ріІ�-ха}іів,о,1рtані:1цuіr·оовіщьоj-діяя1;носrі-
? ефеіmfвним залучення�'! усіх )•часників npMecy дистющ1йіюrо навчання; n'щішшенн:я -квалїфікаціУ 11ауково,псдаrоrічних -та
nедаrоrіч»их працівни!сів· з.акладів,фахової nередцищ<іУ та 11ищої 'Освіти відпов1дно до C)'':1.8CHl,fX, ви��оr_ у rц,n)'1i ос,віти та .забе-зnечення
яkotri освіт�; набуття єдухач'?Nй �ов,их їф�щ�ен.tІ-tост�й та в.ц:оскоІfалеіІІіІІ 'набуt.йх rаніше комrtете'Іітні:ісt-ей як чаётинй їхньої
професій1tої 111JJльності,
ОПИС ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІ В ОСВ І ТИ
Оволодіння теоретичним матеріалом nроrрами стажування:
..,,
Модуль і . Орrанізаuія освітнього процесу в сучасному закладі фахової nередвищої та вищої освіти: єдність теорії і практики,
включаючи дуальну освіту (ЗО'rодин / І кредит ECTS).
Модуль 2, Професійні вимоги до компетентності викладача та умови розвитку його професійної майстерності (30 годин / І
кредит ECTS).
Модуль 3. Сучасні інноваційні педагогічні й інформаційні технолоrії та їх застосування у освітньому процесі, включаючи
інклюзивну ос. віту (ЗО rодин / І кредит ЕСТS).
Модуль 4. Науково-дослідницька та пошукова робота як невід'ємна складова сучасної додипломної підготовки фахівців (ЗО
• годин / І кредит ЕСТS),
,;,
Модуль 5 .. Jнтеrрація сучасної фахово!° передвищої та вищої школи в європейський освішій простір: академічна мобільність
викладача та студента (ЗО rодин / І кредит ECTS),
М<щуль 6. Взаємодія викладачів та студентів в мультиню�іональномj освітньому середовищі: унікальні можливості
особистісного та професійного зростання (ЗО годин / 1 кредит ЕСГS).
Дидаhї'ИЧНі цілі СТ3ЖУJ3З!ІНЯ:
J. Знання - слухач знає і розуміє: r·лобальві наукові і творчі досяmення щ наслідки для практики, включаючи:
І . теоретичні основи та загальні питання. а також окремі .конкретні питання, шо стосуються організації рсвітньоrо процесу в
• сучасному зауладі фахової передВІ-!ІUОЇ та вищої освіти;
.,
2. лроф:сійні вимоги щодо компетентностей академічного викладача та умов для розвитку йоrо І її професЩних навичок;
3 . .фундамеитальні дилеми сучасної цивілізації. та оснавні умови науков9-дослідооr �,ш=11і. .я� невід'ємаої.час'l:щІн_су"
11"
а...
сн"о...
і______..,.
університетської освіти;
·,
4. 11011ітні досягнення в гмузі наук, що складаюrь теоретичні основи педагоrічних та інформаційних методів і технолоrій та їх
застосування :в дидакrичномулроцесі в галузі професійно] діяльності;
5. новітні і нформаnійно-комунікаційні методи та технології, що використовуються в роботі зі студентами;
6._ необхідність інтеграції ·сучасішх професійних університетів в європейський освітній простір, включаючи академічну
• мобільність викладачів та студентів;
7. необхідність планування т-а реалізації nостійноrо професійногq розвитку викладачів.
П. Навички - слухач мо,�.--е:
-----�-1 . зробити аналіз і творчІ'Jй синтез.наукових та творчих досягщ:нь з метоЮ:Виявлення й вирішення дослідницьких проблем, а
також· проблем, пов" язаних з інноваційншо 'Пі творчою діяльністю;
2. створити нові елементи nьoro резут,тату, rоту,ючи публікації та презеmації на міжнародних конференціях;
3. планувати власний розвиток та надихати іщ розвиток ЇНШ!fХ дослідників ·r;i студентів;
4. організація та створення освітнього середовища поряд з а�-ї'ивізацfєю пізнавальної діяльності студентів;
5, брати участь в обміні досn.ідом та ідеями, включаючи і в міжнародному середо,вищі; ініціюва;�:и дебати та брат.и участь у
•
_
науковому дискурсі; використовувати іноземну мову в мірі, що дозволяі: брати участь у міжнародному науковому та професійному
середовищі;
6, вирішувати найскладніші проблеми, створювати' інноваційні рішення, та!'()ж із викQристанням результатів досліджень;
7. розробляти матеріали для студентів та інші навчальні матеріали у талузі професійної діяльності із застосуванням ІКТ;
8. брати на себе професійну та особисту відnо:віцальність за результати власщ1ї професійної діяльності.
* , ,І1
ІІІ. Соціальна компетентність - слухач готовий
І . проводити незалежні досJІідження, що збільшують існуючі наукові· та творчі досягнення; приймати виклики у професійній
) !
• та nубJtічпій _сф�рі, беручи до уваrи: їх етич1Іий виr,.1ір, відповідал. ь ність за іХ нас..1ід1tи та фор�ання мDіелсй напежноІ° поведінки в
.,_
таких.tитуащях;
]
2. 1фІ-r:rично 01!іlі1911ати лося.п1е1.J.ня.,реі;Ір�Jенt-011аНсі. н�у.ковоі' дисц1шл11-1и; :давю11..1,<рWJі$дці11�у:в1t.tч101:11 f!HJf'.IO'.Y . РО�І.!!1:Г,"'о"'
· к_______
:цієїдисциtшіни;, 1!ИЗиання -�:1ажпиво-еtі зна11·ь у вирішенні nізнавщ�ьних,та пр,акти�них.лроблем;
3. до.вйкоuайня сщ\іальни;�(�обов'язюіІ, дослідників і ,r�орців,; ініц1юnанн)! діяль)tо� Jі інт�ес!\,N с-успільеt� мисJщтй та діяти
nо-nідцриємницьІіи;
4. 11ідтрямувати т-а.розвиваТJ.\'Суr1> дослідницькQrо- та творчоr.е середщ1ища,.JЗключаю•m: nр(іведе1;111я дослід)!(ень сам:о,стійно, з
дотриманн,іІіd' І1J1\'ІІ:ІЦИлу пуб11jчно'і nлacнm;ri на_результати досліджЬнь з УJ)ахуванням: nрй1щ1щііJ захисtу інтслектуапьної власності;
5,.до .спі'лкувщ111я та має- ftJтepa1trивнi комnе-rен:rносrі через- здатнt'ст.ь будувати,взаємодію' -між вщрщцачами та студснтдми на.
t, ОС!:10.RЇ КОМПеТеіrrнрсr�Й ;Тіі ,студеІІТ1:;f.,КОТО !lЩXOJ\Y; 8ИJ{ОрИСТQВУJР�І ЇННОВfІ,ЦІЙНЇ' �jетОДИ
ВК)(ІQЧаІО'ІИ Мі1!<1Щрµд11с ОСВЇТНЄ
·\.
!;tірёдрвище, під-фшуіоt�и ro створюючи ві,!tnовідні сrосун�--и·у міжнародному nрофесі
Кіндеви� ре�ультат с;rаж,Ущшня - вн!(шщне індивідуальне $а1ща!ІНЯ , у .вн�яд}�
',.�іті, .підrотовлен·ої дР (1,_ублікаці(-_,
англійс1>1Ф1О мовою на теі-,1у: Lega І edu.catioп in the context of sh.aping -a competitive proтessfo
.
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