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ЗВІТ
про дистанційне закордонне стажування
у Вищій Школі Агобізнесу м. Ломжі (Польща)
Городиської Олесі Петрівни
з «Формування компетентності та розвитку професійно-педагогічної
майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти»
з «01» березня 2021 року по «09» квітня 2021 року
План проходження дистанційного стажування за вказаний термІн
виконано в повному обсязі.
За час проходження стажування засвоєно зарубіжний досвщ з
оволодіння знанями з формування компетентності та розвитку професійно
педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої
освіти, проведення фундаментальних наукових досліджень, здобутих у
результаті стажування у Вищій Школі Агобізнесу м. Ломжі (Польща).
Набуто досвід провадження науково-дослідної і викладацької діяльності,
забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.
Вдосконалила наявний професійний досвід та здобула нові вміння ІЗ
оволодіння практичними прийомами і методиками наукових досліджень в
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галуз1 сшьського господарства, управшння проектами та програмами; вищ01
ОСВІТИ.

Ознайомилася ІЗ методами та шструментами методології управшння
проектами в діяльності, пов'язаній з інформатизацією, реінжинірингом
бізнес-процесів. Ознайомилася із принципами проектування організаційної
структури проекту. Освітніми програмами, грантовими та стипендійними
проектами Європейського союзу та досвідом участі в програмі «Ерасмус»,
«Ерасмус+» та їх роллю в інтернаціоналізації освіти.
Ознайомилася з інноваційними формами застосування сучасних
інформаційних технологій в процесі навчання. Ознайомилася з навчальною
та методичною базою Вищої Школи Агробізнесу.

Набутого досвщу з використання ефективних дистанційних форм
навчання або гібридних програм та дидактичних методів з елементами
гривалізації, а також організації навчання і праці науковців під час пандемії
СОVШ-19.
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 з управлінням проектами та програмами в галузі сільського
господарства та вищої освіти; вивчення педагогічного досвіду. В ході
закордонного стажування взяла участь в підготовці до наукової публікації.

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри агрохімії, хімічних
та загальнобіологічних дисциплін Подільського державного аграрно.
.
техн1чного уншерситету
від 12 квітня 2021 р., протокол № 12.
Завідувач кафедри,
доцент
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради факультету
агротехнологій і природокористування Подільського державного аграрно
технічного університету від 27 квітня 2021 р., протокол № З.
Декан факультету
агротехнологій і природокористування
Стажист
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REPORT
about distance foreign internship
at tbe Higher Scbool of Agobusiness in Lomzh (Poland)
Horodyska Olesia Petrivna
"Formation of competence and development of teacher professional and
pedagogical skills of а professional institution before bigher and higher
education"

from "О1" March 2021 to "09" April 2021
The plan for passing the distance internship for the specified period was fully

completed.
During the internship, foreign expenence 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
internship at the Agobusiness Нigher School in Lomzh (Poland).
Experience in the research and teaching activities production, information
exchange and the expansion of scientific contacts has been gained.
lmproved the existing professional experience and gained new skills with
mastering the techniques and methods of scientific research in the field of
agriculture, project and program management; higher education.
І 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 Higher School of Agribusiness.
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 COVID-19 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 teviewed and approved at а meeting of the Department of
Agrochemistry, Chemical and General Biological Disciplines of Podilskyi State
Agrarian and Engineering University
dated 12 april 2021, protocol № .12.
Head of Department,
Associate Professor
Тhе report was considered and approved at а meeting of the Academic Council of
the Faculty of Agrotechnology and Environmental Management of Podilskyi State
Agrarian and Engineering University
dated 27 april 2021, protocol №. З.

Dean of the Faculty
agrotechnology and environmental management �=,6,,,-- О.Р. Koruniak
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