ЗВІТ
про дистанційне закордонне стажування
у Вищій Школі Агробізнесу м. Ломжі (Польша)
КРАЧАН Тетяни Михайлівни
«Формування компетентності та розвитку професійно-педагогічної
майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти»
з «25» жовтня 2021 року по «З» грудня 2021 року .

.

План проходження дистанційного стажування за вказаний терм1н
виконано в повному обсязі.
За час проходження стажування у Вищій Школі Агробізнесу м. Ломжі
(Польща) мною засвоєно зарубіжний досвід з оволодіння знаннями з формування
компетентностей та розвитку професійно-педагогічної майстерності викладача
закладу фахової передвищої та вищої освіти, проведення фундаментальних
наукових досшджень.
Набуто досвід проведення науково-дослідної і викладацької діяльності,
забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.
Вдосконалила свій професійний досвід новими вміннями із оволодіння
практичними прийомами і методиками наукових досліджень у галузі педагогіки
вищої школи, управління проектами та програмами.
Ознайомилася із методами та інструментами методології управління
проектами в діяльності, пов'язаній з інформатизацією, реінжинірингом бізнес
процесш.

Ознайомилася

1з

принципами

проектування

організаційної

структури проєкту; освпюми програмами, грантовими та стипендійними
проектами Європейського союзу та досвідом участі в програмі «Еразмус»,
«Еразмус+» та їхнім місцем в інтернаціоналізації освіти.
Ознайомилася з інноваційними формами застосування сучасних
інформаційних технологій у процесі навчання. Ознайомилася з навчальною та
методичною базою Вищої Школи Агробізнесу
Набуто досвіду з використання ефективних дистанційних форм

навчання або гібридних програм та дидактичних методів, а також організації
навчання і праці науковців під час пандемії .
За результатами закордонного стажування набула досвіду професійної
підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і
навичок в науково-дослідній діяльності, засвоєння інноваційних технологій,
форм, методів та засобів навчання, методів наукових досліджень, які
пов'язані і управлінням проектами та програмами в· галузі сільського
господарства та вищої освіти, вивчення педагогічного досвіду. В ході
.

.

.

закордонного стажування пщготовлен1 тези та презентац1я допоюд1 на
:,

підсумковій конференції, подано до друку стаття в журнал «ZESZYTY
NAUKOWE WSA w Lomzy».

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри екології та
загальнобіологічних
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Тетяна КРАЧАН

REPORT
about distance foreign intemship
at the Higher School of Agrobusiness in Lomzh (Poland)
Tetiana КRАСНАN
''Formation of competence and development of teacher professional and
pedagogical skills of а professional institution before higher and higher
education"
from "25' October 2021 to "З" December 2021
The plan· for passing the distance intemship for the specified period was fully
completed.
During the intemship, foreign experience was acquired in mastering knowledge
on the competence and development formation of professional and teacher's
pedagogical skills of а professional institution before higher and higher education,
conducting fundamental scientific research obtained as а result of an intemship at the
Agrobusiness Higher School in Lomzh (Poland).
Experience in the research and teaching activities production, information
exchange and the expansion of scientific contacts has been gained.
Improved the existing professional experience and gained new skills with
mastering the techniques and methods of scientific research in the field of pedagogics,
project and program management; higher education.
1 got acquainted with the methods and tools of project management
methodology in activities related to informatization, reengineering of business
processes. І got acquainted with the principles of designing the project organizational
structure. Educational programs, grant and scholarship projects of the European Union
and participation experience in the program "Erasmus", "Erasmus+" and their role in
the education intemationalization.
І got acquainted with innovative forms of application of modem information
technologies in the learning process. І got acquainted with the educational and
methodological base of the Higher School of Agrobusiness.
The experience gained in the use of effective distance learning or hybrid

programs and didactic methods with elements of humanization, as well as the
organization of training and work of scientists during the pandemic.
Based on 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; research 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 for а scientific publication.
Тhе report was reviewed and approved at а meeting of the Department of of
Ecological and General Biological Disciplines of Higher educational institution
«Podillia State University» dated December 6, 2021, protocol № 7.

Head of Department,
Associate Professor

Uliana NEDIL'S'КA

Тhе report was considered and approved at а meeting of the Academic Council
of the Faculty of Agrotechnology and Environmental Management of Higher
educational institution «Podillia State University»
dated December J, 9, 2021, protocol № J О .

Dean of Faculty of Agrotechnology
and Environmental Management

Trainee

Olga KORUNIAK

Tetiana КRАСНАN

WYZSZA SZKOLA AGROBIZNESU W LOMiY
POLAND
CERTIFICA ТЕ Of COMPLETION
NO" WSA/11/12/21
THIS CERTIFICATE IS GIVEN ТО

for successfully completing
international internships "Formation of competences and
development of professional and pedagogical skills of а teacher in а
higher vocational education institution' as part of а continuing
professional development programme throughout life.
The programme consists of 6 modules and is awarded 6 ECTS credits
1
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1�t.1CH0\\7SKI
Head of organizing
committee

WYlSZA
SZKOt.A ЛGROBIZNESU
ul. StLІdencka 19 18-400 tлmza
tel. +48 86 216 94 97 Іах +48 86 215 11 89
REGON 450153672 NІР 718-14-15-167 Attacl1шent to Certificate № WSA/11/12/21
Кraclian Теtіана l1as completed ан iнternatioпal iпterпship "Foпniпg competeпces апd developiпg pгofessioпal анd
pedagogical skШs of а teacher of highe1· vocatioпal educatioп institution" •Nithin tbe in-service traiпiпg prograш as ап
elemeпt of lifeloпg professional developшent in the pcriods 25.10.2021r. - 03.12.202 lr.
Т11е intemship progra.i11 compгises 6 шоdнІеs, each of whicl1 includes 30 lюurs ( 1 ECTS cгedit) апd is planned Гоr а 6-week
сусІе, \'ll1ich ,vi!J ultiшatcly includc І 80 Іюш·s (6 ECTS credits), of whicl1 30 lюurs (] ECTS crel1jt) of syncl1roпized lectuгes; 60
hours (2 ECTS credits) of practical work оп practical tasks; 90 lюurs (3 ECTS credits) of indepeпdent v.'ork----t.he fопп of studies:
distaнce leaming.
DESCRIPTION OF ACНIEVED LEARNГNG OUTCOMES
Masteriнg tl1e шaterial of tlle intemship prograш:
Module 1 Organization of the teachiпg process in а пюdеш \'ОСаtіопаІ university: tЬе uпity оГ theory апd ргасtісе, includi11g
dнаІ education (30 !юшs / І ECTS credit).
Modu!e 2 Professioнal reqнiremeпts tог tl1e teacl1eг's compete11ce and conditioпs for tl1e deveJopшeпt of hіs/Ьег professional
skШs (30 hours І 1 ECTS credit).
Module 3 Modem inпovativ.e pedagogical апd іпfопnаtіоп teclmologies a11d tІ1еіг use і11 tЬе didactic process, iпcludi11g inclнsive
education (30 hours / J ECTS credit)
Module 4 Research and exploratory \.\rork as ап integral рагt of nюdem training (30 Іюuгs І І ECTS credit)
Module 5 Iпtegration of modem vocatioпal !1іg11ег education іпtо tl1e Europeaл educatioпal space: academ.il: mobi1ity оГ teachers
and students (30 Jюurs / І ECTS credit) .
Module б Т11е interaction of teacЬeгs and studeпts in ал iпtemational educatioпal eп\riroпmeпt: unique oppo11w1ities for personal
and professional development (30 hours / І ECTS credit).
Objectives ofthe teaching placemeпt:
І. Knowledge - The stнdent k.J10\.\1s and undeгstaпds:
\1/0rld scientific and creative achievements апd tЬе resultiпg iшplicatioпs for practice. includiпg:
l. tl1eoretical foundations апd general issues апd selected specific issues concemiпg tl1e organization of' the teaching process in
а шodem professioпal university;
2. professional reqнirements conceming the сошреtепсіеs of ап асаdешіс teacher апd conditioнs for the develop111e11t of his/her
professional skills; the need to plan апd ішр]ешепt coпtiпuous professional develop111eпt of teacl1ers
3. fuпdaшental dilemшas of шodem civilization апd essential conditioпs of researcl1 and exploration activities as ап iпtegгal pan
of modem educatioп at а university;
4. tl1e Jatest achievements in tl1e field оГ scieпces foпniпg tl1e theoretical basis of pedagogica] and intorшation methods алd
tecЬnologies and their applicatioп іп tl1e teac]1i11g pi-ocess іп t!1e field of professioпal activity;
5. tЬе latest inforшatioп апd co111111uпication шctlюds and teclшologies used і11 ,voгk \Nitl1 studeпts;
6. the need for iпtegratioп of шodem vocational !1igher edl!catio11 institLІtioпs ·Nitl1 the Europeaп edнcario11al space, iнcludiлg
асаdешіс mobility ofteacЬeгs and studeпts;
11. Skills - Тl1е student will Ье able to
І. analyze and creatively syntЬesize tl1e scieпtific and cгeative output to identiГy and so]vc rcscarcЬ probleшs and tlюse гelated
to iшюvative and creative activity
2. create new elements of thjs acquis througЬ tl1e preparatioп of pllblicatioпs апd preseпtatioпs at intemational conf'ercпces;
З. рІап tЬeu· developшeпt a11d іпsріге tl1e deYelopmeпt of оtІ1ег academics апd studeлts;
4 . OJ·ga11ize a11d create ап educatioпal епУігоптепt t.oget11er \'litl, intensifyiпg tЬе cogпitive acti,1ity of studeпts;
5. take part in the excЬange of experieпces and ideas, also іп tl,e iпternatioпal ell\riгoш11e11t; iнitiate debate and participate іп
scieнtific discoш-se; use а Гоr·еіgн la.пgttage to tl1e exre11t е11аЬІілg pa11.icipatio11 ін t11e іпtеп1аtіопаІ scientific and pгofessioпal
enviroпment
б. solve tl1e шost coшplicated probleшs, сгеаtе i1rnu,,ativt' solutioпs, alsu using the resLІ]ts of resea1·cl1 \\101k
7. develop student шaterials and otЬer traiпiпg шaterials in the fie]d of professional activities LІsiпg ІСТ;
8. take professioпal and personal responsibiJity for t!1e resнlrs of their О\\'П and joint professioпal activitit:s.
ІІІ. Social coшpetencies - Т11е studeпt is ready to
1. i11depe11de11t research expaпding tЬе existiпg scie1нitic апd creati\re acЬieve111e11ts; takiпg up cl1alle11ges in tl1e professioпal
and public spЬere takiнg into accouat: tl1ei1· etl1ical di111eлsion, responsibility tor tl1eir co11sequeпces, апd fom1iпg patten,s of
appropriate conduct in sucЬ sitllatioпs
2. critically e,ra}uate tЬе асЬіеvешепts of the гepreseпted scientific discipline; critica!ly evaluate tІ1еіг coпrriЬutioп to tl1e
developшent of that discipline; recogшze tl1e sigпiticaпce of k110\11ledge in solviпg cogпitiYe and ргасtісаІ problems;
3. fulfi!J tl1e social ob!jgations of researcЬers a11d creatoгs; initiate action for tl1e public interest; thiпk and act in an entrepreneшial
шаппеr;
4. uplюld and develop tl1e etЬos of tl1e rescarc!1 a11d creative eпviroшпent, jncluding іпdерепdепtІу conductiпg researcЬ,
respectiпg tl1e рrіпсірІе of public ow11ersl1ip оГ rescarcЬ rcst1 J t�, taking іпtо account t!1e principles ofїпtellectш1l properiy protectioп;
5. co111municatiYe-i11teractive cornpeteпce tlu·ougl1 tl1e аЬіІіtу to bt1ild co111pete11cy-based and studeпt-ccntcrcd 1eacl1eг-stl!deпt
іпtегасtіоп usiпg iпnovatiYe teachiпg шetlюds, i11cludi11g the i11tematioпal educatioпa] eП\'ironшent, rпaiпtaiпing_,and establisl1i11g
appropгiate relatio11sl1ips jп ап i11ten1atio11a] professioпal епvіrошпепt.
,;:.':/· ·
ТІ1е 01Jtco111e of tl1e i11dividual intenisl1ip assig11111eпt і11 tl1e form of а researcl1 ar1icle prepared for pt1blicafioIJ,-Ч1 �oglish оп the
topic: Improving tЬе educationa] process dшi11g 1І1е stt1dy of сІ1е111ісаІ discipli11es
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'еІ. ;48 86 2 1 6 94 9? fax .._48 86 2 1 5 1 1 89 В
до серт11ф1 кпу Kadeш uk Oleksan dr .No\YSA /1 6/1 2/2 1
REGON 4501 536 7; НІР 7 1 11_ 1 J.І,м.м;,mс
про проходження Міжнародного стажування " Формування ком петентності та розвиток професіїшо-педагогічноі' �1аї1стерності
викладача закладу фахової передвнщої та вищої освітю, в рам ках nрогра1,ш підвищення кваліфікації s1к складової
безперервного професій ного навчання впродовж життя, терм і н и 2 5 . 1 0.2021r. - 03. 1 2.202 1 г.
Програма стажування включас 6 модулів, кожен з яких охоплює 30 годин ( ] кредит ECTS) і планупься на 6-тижнсв11 fі uикл,
який в кінцевому рахунку вю1Ю'tати�1е 1 80 годин (б кредитів ECTS), з яких 30 годин ( І кредит ECTS) л�1щії у формі синхронізованих:
60 годин (2 кредити ECTS) практична робота з DиконанніІ практичних завдань; 90 годин (3 кредити EC:TS) сачостійної роботи. Форма
нанча�шя : диста11uійнс навчання.
Загальні цілі стажування: надання освітні х послуг у галузі п ідвишення кваліфі кації слухач ів в орп111 і3,щії освітт,ої дія;�1,ності
з ефективним залученням усіх у'1ас1-111кіl! пронесу дистан ційного навчання; 1 1 ідвншс1111я кналіфіка� lії науконо-1 1едаго гічних та
педагогічних лрацінників закладів фахової 11средв11щої та вищої освіти відповідно до сучасн11х вююг у r,ІJІузі освіти та забе-;печення
якості освіти; набутгя сдухачами 110,шх компетентностей та вдоско1-1алення набутих раніше КО!VІПетентностей як частини їхньої
професійної діяльності.
ОПИС ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІ В ОСВ ІТИ
Оволодіння теоретични�1 матеріалом програми стажування:
Модул1, 1. Орпшізація освітн ього процесу в сучасно�1у зактші фа,'\01юї 11ерсдrнш1ої та вищої освіти: єдність теорії і 11ракт11к11,
вкпючаючи дуал1,ну освіту (30 годи н / 1 крсд�1·1 ЕСТS).
Модуль 2. Професійні вимоги до компстс11т1юсті ви кладача та умови розвитку його професіііної майстерності (30 год11 1 1 / І
кредит ECTS).
Модуль 3 . Сучасн і іннова11ійні 11еJІагогі ,1 ні (1 і нформаційні техноло1·ії т.1 їх застосування у освітньо�1у 1 1ро11есі. вк;1ючаючи
і нклюзивfІУ освіту (30 годин / І кредит ECTS).
Модуль 4. Науково-доелідни111,ка та пошукова робота як невід'ємна складова сучашої додншюм ної пілготовки фахі в1.1ів (30
годин / 1 кредит ECTS).
Модуль 5. І�пеграція сучасної фахової 1 1ередвишої та вищої школ и в європейський освітній п ростір: акале:v1ічна �юбіньність
викладача та студента (30 годин / І J;рсдит ECTS).
Модуль 6. В заємодія виклааачів та студенті в в мульти1�аціо11аль11ому освітньому сереловищі: унікальні �1ожJ1иності
особистісного та професійного зростання (30 1·оди н І 1 кредит ECTS).
Дидактичні uілі стажування :
І . Знання - слухач зшк і розуміє: 1,юбальні наукові і творчі дося гнс1111я та наслідки дпя практнкн, вкшочаюч 1 1 :
І . теоретичні основи т а загаю.ні питання, а також окрем і конкретні питання. щ о стосуються орrа 1 1 іза1.1ії освітнього процесу в
сучасному зауладі фахової псредви1Jюї та ви шої освітн;
2. професійні вимоги щодо компетентностей академічного викладача та умов лля розвитку йо1·0 / її профссій 11их навичок:
З. фундаментальні дилеми сучасної цивілізації та основні у,\10ш1 науково-дослідноі діят,1юсті як н.:від'о1ної частин и С.1/'{асної
університетської освіти;
4. новітні досягиення в галузі н;;ук, що складають теоретичні основ11 11еда1·огі чних та і нформаuі йн11х ��столів і тсхнологі іі та їх
застосування в дидакп1,1ному процесі в галузі професійної діялшості;
5. новітні інформаuій 1 ю-ко�1уніка11ійні методи та технології, що використовуються в роботі зі студс11та\1и;
6. необхідність і нтеrра1 1ії суч11сиих професійних університетів в rnропсйський освітній простір. вклю,шо,1 11 іІка,1с�1 і ч 1 1 у
мобільність в икладачів т а студентів:
7. 11собхідніст1, плануnанніІ та реалізації постійного професійного розв11ТК)' викладачів.
ІІ. Навички - слухач може:
1 . зробити аналі3 і творчий синтез наукових та творчих дося1·,1.:нь з метою виявлення іі вирішс1шя досл ідниньких проб.к,1. а
також нроблем, пов'язаних з jнноваuііі ною та творчо111 діяльністю:
2. створити нові елементи цього результату, готуюч11 публікації та прсзентщії на міжнаролних конференціях:
3. планувати власний розвиток та надихати на ро:шиток і нш их дослідників та студентін;
4. організація та створення освітнього середонища поряд з а,·тивізацією п ізнавал ьної діяльності студенті в:
5. брати участь в обм і ні досвідом 111 ідеями. включаючи і п між11ародно�1у середовищі: інініювати дебати та брати участь у
науковому дискурсі; використовуваТ11 іноземну мову в мірі, що дозволяє брати участь у м і жнародному науковому та профссіі1ному
середовищі:
б. вирішувати найскпадніші проб!Іеми, стнорюв,1п1 і н новаційні рішення, також із використа1111 ям рсзулнатів досліджень:
7. розробляти матеріали для студентів та і н ш і 11шзчаль11і матеріали у галузі професійної діял�,ності із застосування�� 1 КТ;
8. брати на себе професійну та особисту відповідал�,ність за результати влас.но·� професійної діяльності.
ІІІ. Соціальна комnетентнісп - слухач готовий
1 . проводити незалежні доспідження. що 3бі!1ь111ують існуючі науконі та творчі цося гненнн; 11рн іімап1 виклики у професійній
та публічній сфері. беручи до уваги: їх етичниіі вимір, відповідальніст1, за їх наслідки та формування моделей на,1 еж1ю1 rюuсдінкн в
таких ситуаціях;
2. критично оцінювuти дося 1·нсння рспрс·Jснтоlш1юї наукової д11сц1111п і н 1-1; давати критичну 0L1і1 1 ку 11.щ1ён()1 Л внеску у ршяиток
цієї дисципліни; визнання важливості з наrн, у вирішенні пізнанальних та практичних проGлсм;
3. до виконанвя соuіал1, 1 1 их зобов'яза111, досл і ю 1 11кіl\ і творціu; і11іці ющ111ня дінл 1,ності в інтересах сусп ільствн; м 1 1 с11ип1 та дія1 11
по-11 ідприємшщьки;
4. підтримувати та розвивати суть дос;1ілн1щhкого та 11.юрчо1·0 ссрсдовищu, нк.11 юч;;юч 11 : 1 1ро 11L,д<: 1 1 1 1 я дос.11і.<1ж.:н ь самостійно, з
дотриманням прннuипу публіч ної власності на рс3уm,тап1 дослідже.нь з урахуванням пр11нt1и пів захисту і нтслектую1ь1юї власності:
5 . до спілкування та маr і ІІТсрактивні компетснт11ості через здnтніст1, бу11уuат11 1шкмодію м і ;к R11к:1 1цач а�1и та стулен1а,, 1и на
основі ко�1петентностей та студентського п ідходу, нн корнстоuуючи ін нона� tійні �1етою1 навчання, включаюч11 м і ж наро,1 н, освітнє
середовище, підтримуючи та створююч и від1ювілні стосунки у міжнаролному r1рофесійно .1 1у середо�;11щі. ,. ·.:
Кі1щевиіі результат стажуван ня - виконане і 1 1д11відуа.'ІІ>нс завдання у вигляді н«уко�ої стат(і, •пішотоюсної до r1уб.'1ікаuії
англійською мовою на тс�1у: ТІ1е academic subject ·'histoгy"· і 11 tl1e "'orldvie,,, forn1ation or the nю(Ісгn stuclcnrs-:c;:-
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