
ЗВІТ 

про дистанційне закордонне стажування 

у Вищій Школі Агробізнесу м. Ломжа (Польща) 

ПАДАЛКО Тетяни Олександрівна 

«Формування компетентності та розвитку професійно-педагогічної 

майстерності викладача закладу фахової передвищої та вишої освіти» 

з «25» жовтня 2021 року по «З» грудня 202-1 року . 

План проходження дистанційного стажування за вказаний термш 

виконано в повному обсязі. 

За час проходження стажування у Вищій Школі Агробізнесу м. Ломжа 

(Польща) мною засвоєно зарубіжний досвщ з оволод1ння знаннями з 

формування компетентностей та розвитку професійно-педагогічної 

майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти, 

проведення фундаментальних наукових досліджень. 

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 
. . 

1 методиками наукових досшджень у галуз1 

педагогіки вищої школи, управління проектами та програмами. 

Ознайомилася із методами та інструментами методології управшння 

проектами в діяльності, пов'язаній з інформатизацією, реінжинірингом 

бізнес- процесів. Ознайомилася із принципами проектування організаційної 

структури проєкту; освітніми програмами, rрантовими 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 методш, а також 
. . .. . . . . . .. 

орган1зац11 навчання 1 прац1 науковцш ПІД час пандемн. 

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 шдготовлею тези та презентац1я доповІДІ на 

підсумковій конференції, подано до друку стаття в журнал «ZESZYTY 

NAUКOWE WSA w Lomzy». 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри сад1вництва 1 

виноградарства Закладу вищо� освпи «Подільського державного 

університету» від 13 грудня 2021 р., протокол № 8. 

Завідувач кафедри, 

доцент Оксана МУЛЯРЧУК 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради факультету 

агротехнологій і природокористування Закладу вищої освіти «Подільського 

державного університету» від ;д_ грудня 2021 р. протокол № І.Q_ 

Декан факультету 

аrротехнолоrій і природокористування Ольга КОРУНЯК 

Стажист Тетяна ПАДАЛКО 



REPORT 

about distance foreign internship 

at the Higher School of Agrobusiness in Lomzh (Poland) 

Tetiana Padalko 

''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 

Тhе plan for passing the distance internship 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 internationalization. 

І got acquainted with innovative forms of application of modern information 

technologies in the learning process. І got acquainted with the educational and 

methodological base of the Нigher School of Agrobusiness. 

Тhе 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. 

The report was reviewed and approved at а meeting of the Department of 

Horticulture and Viticulture of Нigher educational institution "Podillia State 

University" dated December 13, 2021, protocol № 8. 

Head of Department, 

Associate Professor OksanaМULYARCНUК 

The report was considered and approved at а meeting of the Academic Council 

of the Faculty of Agrotechnology and Environmental Management of Нigher 

educational institution "Podillia State University" dated December Д, 2021, 

protocol № ,( D . 

Dean of Faculty of Agrotechnology 

and Environmental Management 

Trainee 

Olga KORUNIAК 

Tetiana Р ADALKO 



WYZSZA SZKOLA AGRO:ВIZNESU W ILOMZY 
POLAND 

CERTIFICA ТЕ OF COMPLETION 
NO. WSA/32/12/21 

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 

(180 hours) from 25.10.2021-03.12.2021 • f J С')
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WY2SZA 
;SZKOtA AGROBiZNESL 
uІ. Stt1rJencka 19 18-400 tom1& 

•е:. +48 86 216 94 97 fax +48 86 215 11 es
REGON 450153672 NIP 718-14-15-167 Attacl1me11t to Ceгtificate № WSA/32/12/21

Padalko Tetiai1a lias coшpleted ан i11terпatio11al iпter11sl1ip "Fo1·ming coшpetences and de,•elopiпg professiuпal ан(І 
pedagogical skills of а teacher of higl1er vocational educatioп inst.itutioп" ,vithin tl1e iп-ser·vice traiнiнg program :is an 

element of lifelo11g professioп:il developme11t in the peгiods 25.10.2021r. - 03.12.2021 І'. 

Тhе internsl1ip prograш comprises б nюdules, eacl1 of whicl1 iвcludes 30 lюurs ( І ECTS credir) апd is planned for а 6-\>Jeek 
сусІе, w!Jich ,\•ill ultimate]y iпclude 180 lюurs (6 ECTS credits), of \Vl1ic!J 30 hours ( І ECTS credit) of synchroпized lectures; 60 
hours (2 ECTS credits) of practical vюrk 011 ргасtісаІ tasks; 90 hours (3 ECTS credits) of іпdерепdепt \Vork-t!1e form of stнdies: 
distaпce learniпg. 

DESCRJPПON OF ACHIEVED LEARNING OUTCOMES 
Masteri.лg tl1e шaterial ofthe iпternsl1ip ргоgrаш: 
Module І Orgaпizatioп of tl1e teac!Jing process іп а шodem vocational ш1iversity: tl1e uпity of tІ1еогу апd practice, iпcludiпg 

d11al educatioп (ЗО lюur� І І ECTS credit). 
Mod11le 2 Professional requireшeпts for tl1e teacl1er's coшpetence and co11ditio11s for tJ1e dcvelopшeпt of his/her professional 

skills (30 hours і 1 ECTS credit). 
Module 3 Moderп i1шovative pedagogical anc1 іnfоппаtіоп tec1iпologies and theiг нsе in tl1e didactic process, iпcludiпg iпcl11sive 

education (30 hours / 1 ECTS ctedit) 
Module 4 Researc]1 апd exploratory \\1ork as an iпtegral рап of шodem tгаіпіпg (30 Іюшs / І F:CTS credit) 
Module 5 Iпtegration of шоdеш vocatioпal l1igl1er educatioп іпtо tl1e Eurupeaп educatioш,J space: acade111ic шоЬіІіtу of reacl1eгs 

апd studeпts (30 lюuгs / І ECTS credit). 
Module б The iпteractioп ofteachers апd studeпts іп ап i11ternatioпal educatioпal eпviroшпent: uпiCJ tІe opportнл.ities fог pe1·so11al 

and professional developшeлt (30 Іюuгs / І ECTS credit). 
Objectives of the teacl1i11g placement: 
І. Kпo,,.,Jedge - The st1.1de11t kпo,vs апd understaпds: 
\\'Orld scieпtific and creative achievemeпts апd tl1e resultiпg implicatioпs fог practice, includiпg: 
1. tl1eoretica] fouпdations and gепега\ issues апd selected specific issues co11ce111i11g tl1e orga11izatio11 of the teacll.iпg process іп

а modem pгofessioпal uпiveгsity; 
2. professional гequireшeпts co11ce111i11g the сошреtепсіеs of ап academic teacl1er апd coпditioпs fo1· tl1e developшent of his/Ьer

professional skills; tl1e пееd to рlап and iшple111ent coпtiпuous professioпal deve1opшeпt of teacl1ers 
З. fundamcnta] dilemшas of modern civilization and esse111ia1 conditioпs of researcl1 and ехрІогаtіоп activities as an iпtegral part 

of шodem education at а tшive1·sity; 
4. tЬе latest achievemeлts і.л thc field of scieпces formiпg the theoretica1 basis of pedagogical апd iпformatioп metlюds апd

techлologies апd their аррІісаtіоп іп the teachiпg process in tl1e field of professional activity; 
5. tl1e latest ілtоппаtіоп апd соmшuпісаtіоп methods апd teclшologies нsed іп \Voгk ,1•itl1 stl!deпts:
6. the need for iпtegration of 111оdеш vocatioпal IJ.igher educatioп institutioпs witl1 tl1e Euгopean edt1catio11al space, iпcludiлg

academic шobility of teachers апd st11de11ts; 
Il. Skills - The stt1dent will Ье аЬІе to 
І. aпalyze апd creatively syпtЬesize t!Je scieпtific and creative output to idcntity апd solve гesearc!J proble111s авd tlюse related 

to i1111ovative апd creative activ·ity 
2. сгеаtе пеw ele111e11ts o.f this acquis thmug]1 t]1e preparation of pubJicatioпs апd prcsentations at ілtешаtіопаl contereпces;
3. рІал theiг develop111e11t апd іпsрі:ге tlle developшeпt of otl1er acadeшics апd stl!deлts:
4. organize апd сгеаtе ап educatioпal e11viro11111ent together \\'it]1 iпteпsifyi.пg tl1e cogпit.ive activity of studcлts;
5. take рш1 іл tI1e ехсІшлgе of ехрегіепсеs апd ideas, also іп tl1e іпtеrнаtіопаІ eпviroпmeпt; iпitiate debate a11d participatc 111

scieпtific discuurse; t1se а foieiga la11gl1age to t11e ехtеп1 eпabling par1icipatio11 іп t!Je iпterпatioпal scieпtific апd professioпal 
e11viro1ш1e11t 

6. soJ\,e tЬе шost coшplicated probleшs, create inпovative solнtioнs, also 11si11g t11e гes11lts оГ reseaгcl1 \Vork:
7. develop studeпt шaterials апd other traiпiпg materials іп the field of professioпal acti\1 ities llsiпg ІСТ:
R. take professional ашl persoпal respoпsibility .for l]1e results of lheir о\vл ;iпd joiпl professio11al activit.ies.
ІІІ. Social сошреtепсіеs - TJ1e srudeпt is ready to
І. іпdерепdелt researc]1 ехрапdіпg the existing scieлtific апd crearive achie\1e111e11ts; takiпg Ltp challeпges in the professioш1І

апd public sphere takiпg іпtо account: t]1eir etl1ical dішепsіоп, respoпsibility t'or tІ1еіг coпsequeпces, апd forшing pattems of 
appropriate coпduct іп sucl1 sit11atioщ 

2. critically evaluate tЬе achievemeпts of the represeпted scie11tific discipliлe: cгitically evaluate theiг co11tributio11 to tl1e
developmeпt of that discipliпe; гecog11ize tl1e sig11ifica11ce of l<ПO\>iledge in solviпg cogпitive апd ргасtісаІ probleшs: 

3. fulfill tl1e social obligatioпs ofresearcheгs and creators: iпitiate асtіоп for the pllblic iпterest: tl1i11k a11d act іп ап e11trepre11ellrial
шaimer; 

4. uphold апd dcvclop thc etlюs o.f tl1e researcli апd creative e11viгon.111e11t, includiпg i11depe11de11tly coпducting researcl1.
respectiпg the рrіпсірІе of public 0\\'!1ership о!' researcl1 гesults, takiпg іпtо acco1111t tl1e ргіпсірІеs of iпtellectual property protectioп; 

5. co11шшпicative-i11te!'actiYe сотреtепсе tliro11gЬ tlie abiliry to buiJd coп1petcncy-based апс! srнdeпt-ceпtered 1eacl1eг-stt1de11t
iпteractioп L1siпg iпnovative teacl1i11g methods, iпcludiпg the i11ternatio11al edLІcatioпal eпviro11шc11t, 111c1i11taiпi11g апd establishi11g 
app1·op1iate re]atioпs]1ips іп ап i11tematio11a] professioпal e11vir01ш1ent. ,<</zТ;";-

ТЬе outcome of tl1e iпdividLial iпte111s!1ip assigшпeпt іп t!Je fom1 of а researc!J a11icle ргерагесl f'or pL1Ьlicatio11 іл Ert&,�fi�'tl2e 
topic: Eleшents с1-Г c.:LІ]ti\•atioп teclшology апd ra\v 111aterial realizatioп ot' chamomile Ьу agricllltш·al сотпюdіtу prodч_���� ."

�::;�r�}J: 
V;н ·. 



V\fYZS ZA 
szкot_д Л G R O B I Z N E S U  
ul .  Sшdencka 1 9  1 8-400 !:.omza �· . 

tel. +48 86 2 1 6  94 97 fax +48 86 2 1 5  1 1  89 В11ща Школа Агроо1знесу в Ломж1 (Поль ща)

REGON 450 1 53672 NIF 7 1 8- 1 4- 1 �ток до сtртнфікату Padalko Tetiana №\VSA/32/12/2 1
про проходження Міжнародного стажування " Формування компетентності та розвнток професійно-педагогічної майстер11ості 

викладача закладу фахової передвищої та вищої освіт11» в рамках програ�ш підвищення кваліфікації як складової 
безперервного професійного навчання впродовж життя , терміни 25. 1 0.2021 t·. - 03 . 1 2 .2021 г. 

Програма стажування включає б м одулі я, кожен з яких охоплює 30 годин ( І кред1п І::СТS) і плu1 - 1успся 1 1а 6-тнжнсвнП 11икл. 
який в к інцевому рахунку включатиме 180 годин (6 кредитів ECTS), з ню1х 30 годин ( І кре.д1н ECTS) лекції у форм і синхро 1 1 ізовани.\: 
60 годин (2 кредити ECTS) п рактична робота 3 никонrшня пра,·тичних 1ав1шнh: 90 �·один (3 кредити ECTS) самості й 1-юї робо1 и .  Фор,\Іа 
навчання: дистанційне ню1ча1шя. 

Загал1,ні ціл і  стажування: надання освітн іх  послу�· у галузі 1 1 ідв11щс1 1ня  квu:1іф ікації слухач і ІJ n орга1 1 іза11ії осnіл 1ьої дія.1 1,1юсті 
з ефективним зал)"Іенням усіх учасник ів  процесу д11ста1�uій1юго навчання; �:� іднищення кваліфікації науково-1 1едаго 1·і ч 1 1их та 
педагогічних працівників зактщів фахової передвиuюї та в11щої освіт11 відповідно ло сучасних 1шмог у 1 ·а.' 1уз і nсніти та заfісзпсчення 
якості освіти; набутгя сдухачами нових ко�ІПетент1юстсй та вдосконалt:ння набутих раніше компетентностей як частини їхнhої 
професійної діяльності. 

ОЛИС ОДЕРЖАНИХ РЕЗУJ!hТАТІВ ОСВПИ 
Оволодіння теоретичним матеріалом програмн стажувRння :  
Модуль І . Орган ізанія і>світнього пронесу ІJ сучасному закла;1і фахояої передuншої та  вищо� осяіти: сдність теорії і практики, 

включаючи дуальну освіту (30 годин / І кредит ECTS). 
І'vІодуль 2. Професі йн і  вимоги до компетентності никладача та ) моn1-1 розвитку йопJ 1 1рофесі й 1 1ої майстерності (30 го;1ин і І 

кредит ECTS), 
Модуль 3 .  Сучасні і нноваційн і  педа1·01 ·і ч н і  й і нформаційн і  тсх1юлогії та їх застосування у освітньому нроцесі . шслючаючи 

і нклюзивну освіту (ЗО годин І І кредит ЕСТS), 
Модуль 4. Науково-дослідниuька та пошукова робота як невід·смІJа складова сучасної дод1шпомної п ідготоню1 фахівні в  (30 

годин / 1 кредит ECTS). 
Модуль 5, Інтеграція су,1асної фахової персдоишої та вищої 111 ко11и н свроосйськиП освітні й  простір: а�щ.1смі, 1 1ш �,обі .'11,ність 

викладача та студента (30 годин / І кредит ECTS). 
МодулL 6. Взаємодія внк11адачін  та студеІІТі А в \1ульл1шщіона11ьно�1у освітю,ому с�редовищі :  ун ікальні ,,южливt1сті 

особистісного та професійного зростання (30 гоm1н / І крс:; 11п ECTS). 
Дидактичні uілі стажування: 
І .  Знання - слухач знас і розуміє: глобальні наукоnі і творчі  досягнення та 1шслідки для практики, нк11ючаючи :  
1 .  теоретичні основи та  загальні питання, а також окремі конкретні питання, що  стuсуют1,ся органіJа 1. 1 ії оснітньо1 ·0 процесу в 

сучасному зауладі фахової передвищої та 1шшої освіти: 
2 ,  професійні ви�юги щодо компетентностей академ і чного ВНІ(іІ<Щі!'Іа ПІ умоR для розвитку і-іого І її професійних НJВИ'ІОк; 
3 .  фундаментальні дилеми сучасної щшілізації та основні )- мови науконо-дослідної діящ,ності я ,  невід'ємної части 1 1 1-1 сучасної

ун іверситетської освіти; 
4. новітні досягнення в rа:1узі наук. шо склад11юл, теоретичні  ос 1 10FІи педагог ічних Tfl і нфор�1ш1 ійн 1-1х методів і те.,но.101-і й та їх 

застосування в дидактичному проuесі n галузі професійної діял1,ності; 
5 ,  новітні і нформапійно-комунікаційні  методи та технології, шо викорнстоnуються в роботі з і  студентами ;  
6 . необхідність і нте,-рації сучасних п рофесійни.\ ун іuерситет ів  в свроnсйс1,кий осяітні П  простір, включаючи акажмічну

мобільність викладачів та студентів; 
7. нсобхідніст1, планування та реал ізації постійного професійного розвитку викладачів.
1 1 .  Навички - слухач може:
І .  зроfіити аналіз і творчий с11нтез наукових та творчих досягнен1, з іІІетою виявлен ня і1 в11р ішсння лослідн1щ1,к11х пробпо1, а

також проблем, пов'язаних з іннованійною та твор,1ою діяльністю; 
2 ,  створити нові елементи ц1,ого рсзут,тату, готуючи 1 1убнікації та прсзе1пації на м іжнаролних конферс1111іях; 
3. планувати власний розвиток та надихати нн рювнтuк інших дuсл ідникін та студентів:
4. організація та створення освітнr,ого середовища поряд з активі:Jа1 1і,ю 1 1 ізнава., 1 ь 1юї діяm,ності студентів;
5, брати участь в обміні досвідом та ідеями, ш,люча�очн і в м іж1 1ародному середовищі: ін іціющт1 дебати та бр:н11 участJ, у

науково\1у дискурсі; використовувати і ноземну мову н мір і ,  що ,1озво,1яє брати учасїї, у міжнародному науковому та 1 1 роф�сі й 1юму 
середовищі ; 

6. вирішу1нr�-11 найс1,ладніші проблеми, створюнат11 і нноваційні  р і 1 1 1�ню1 ,  також із в11корнстан1 1ям реJультnт ів  .1ос.1 іджt: 1 1 1, :
7. розробляти матеріали для студентіn та і 1 1 1 1 1 і  1 1авчаль1 1і �,атсрі али у галузі професіfі ної діяльності із застосування,,: І КТ:
8. брати на себе профес ійну та особисту відгювілалhн ість 1а ре·зультат11 власної профес ійної л.іяльності.
ІІІ. Соuіальна компетентність - слухач готон11й
J_ проводити не3алежиі дослідження, шо збіт,шують існуючі наукові та творчі досягнення ;  приймати виклнк11 у 1 1 рофес ій 1 1 і Іі

та публічній сфері ,  беручи до уваги: їх ст11 ч 1 1н й  nиміr, оі.1повідал 1,1 1ість за їх наслідки та форму13ання ,10;1елеіі належної поnсдінкн в 
таких ситуаціях; 

2 .  критично оцінюІJати досяr11е1 1ня ре1 1ре,еитоканої наукогюї 11ис 1.111 пл і 1 1 1-1 : лапати критичну 011інку вJJac1 1oro внеску у розн1нок
uіє'і mкцнпл іни; визнання важливості знанh у виріш�:�1н і  п і з1 1шн1льних та пракп1,1 1 1их проблс"; 

3. до виконання соціат, 1шх зобов'язань дос:�ід1 1 1-1 к і в  і твор 1 tі R :  і н і ніювання дія;1 ьності н і нтересах суспілhства; мис;1ил-1 та д іяти
по-під11риємвиuьк11: 

4 . підтримувати та розвинати суть доспідни 1 1hкого та твор,ю1 ·0 ссредов11ша, включаюч 11 : проведення  .'.ІОС:tіджень самостійпо, J
дотримання�, пр111ішшу публіч ної власності на резулnп1ти досліджень з урахувш1ня,1 прнн11ипів захисту і нтелектуальної власності; 

5. до спілкуоання та мас і нтерактинні  ко�1 1 1�те1гпюсті •1срез здатн ість будувати взаємод ію між викладачами та студентами на
оснояі компетентностей та студе11тсь1<01·0 п ідходу, никористооуючи і 1 1 нонані І-ін і  методи навчання, нключаючи м іжнаро;н11,: освітн, 
середовище, п ідтримуючи та створюючи відповідні \Тосу1 � к11 у \ 1 іжнаролному 1 1 рофе1.: ійному сереловиші. 

Кіщtевий резул 1,тат стажування - вико11ш 1..: і нливіду�ньие 1авдш1 1 1 я  �, вигляді наукової статті. п ілготов,1<::ної до пy6i!jJ�t1iї 
англ ійською мовою на тему: Eleine11ts ot' cultivation tcchпolugy and га,v matc1·ial гса І іzаІ іоп of cha1110111 i l c  Ьу agric11l tural commodity pru��rгs, 
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