
ЗВІТ 

про дистанційне закордонне стажування 

у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Польща) 

Косташа Володимира Борисовича 

з «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічно"�· 

майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» 

з «25» жовтня 2021 року по «03» грудня 2021 року 

План проходження дистанційного стажування за вказаний термш 

виконано в повному обсязі. 

За час лроходження стажування засвоєно зарубіжний досвщ з 

оволодіння знаннями з формування компетентності та розвиток професійно

педагогі чної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої 

освіти; проведення фундаментальних наукових досліджень, здобутих у 

результаті стажування у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Польща). 

Набуто досвід провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, 

забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів. 

Вдосконалив наявний професійний досвід та здобув нові вміння 1з 

оволодіння практичними прийомами і методиками наукових досшджень в 

. . . 

галуз1 сшьського господарства, управлшня проектами та програмами; вищо� 

освпи. 

Ознайомився 1з методами та шструментами методолоп1 управлшня 

проектами в діяльності, пов'язаній з інформатизацією, реінжинірингом 

бізнес-процесів. 

Ознайомився 1з принципами проектування організаційної структури 

проекту. Освітніми програмами, грантовими та стипендійними проектами 

Європейського союзу та досвідом участі в програмі «Еразмус», «Еразмус+» 

та їх роллю в інтернаціоналізації освіти. 

Ознайомився з інноваційними формами застосування сучасних 

інформаційних технологій в процесі навчання. 

Ознайомився з навчальною та методичною базою Вищої Школи 

Агробізнесу. 



Набуто досвщу з використання ефективних дистанційних форм 

навчання або гібридних програм та дидактичних метод1в з елементами 
. ... . ... . . . . . .. гривашзац11, а також оргаюзац11 навчання 1 пращ науковцш шд час пандем11 

COVID--c-19. 

За результатами закордонного стажування набув досвщу 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 сшьського 
.. . . . господарства та вищо� осшти; вивчення педагопчного досвщу. 

В ході закордонного стажування взяв участь в підготовці до наукової 

публікації. 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри харчових технологій 
виробництва й стандартизації харчової продукції Закладу вищої освіти 
Подільського державного університету 
від (}:/ �� )о1І;, , протокол №_G__. 

// 

d Завідувач кафедри, 
професор І А Тетяна ПРИЛІПКО _7....,,.....___z 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради Інженерно-технічного 
факультету Закладу вищої освіти Подільського державного університету 
від Jg��Л cJ/)J,ij, протокол № _і_.
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REPORT 

about distance foreign internship 

at the Higher School of Agribusiness in Lomza (Poland) 

Kostash Vladimir Borisovich 

оп "Formation of competence and development of professional and 

pedagogical skills of the teacher of the institution of pro(essional higher and 

higher education" 

'from "25" October 2021 to "03" December 2021 

The plan for the distance intemship for the specified period has been 

completed in full. 

During the inteгnship, foreign ехрепеnсе ш masteгing knowledge in the 

foгmation of competence and development of pгofessional and pedagogical skills 

of teachers of pгofessional higheг and higher education; conducting basic геsеагсh 

obtained as а гesult of an intemship at the Higher School of Agiibusiness in Lomza 

(Poland). 

Gained experience in conducting гesearch and teaching activities, pгoviding 

information exchange and expanding scientific contacts. 

Improved existing professional ехрегіеnсе and gained new skills in masteгing 

practical techniques and methods of research in the field of agriculture, pгoject 

management and programs; higher education. 

Не got acquainted with the methods and tools of project management 

methodology ш activities гelated to informatization, business process 

гeengшeerшg. 

Не got acquainted with the pгinciples of designing the organizational structure 

of the project. Educational pгogгams, gгant and scholaгship projects of the 

European Union and the ехрегіеnсе of paгticipation in the ргоgгаm "Eгasmus", 

"Erasmus +" and theiг гоlе in the intemationalizati_on of education. 

Не got ·acquainted with innovative forms of application of modern 

infoгmation technologies in the leaming pгocess. 

] 



Не got acquainted with the educational and methodological base of the 

Higher School of Agribusiness. 

Gained experience in the use of effective distance leaming or hybrid 

programs and didactic methods with elements of grivalization, as well as the 

organization of training and work of scientists during the pandemic COVID - 19. 

As а result of an internship abroad, he gained experience in professional training 

Ьу deepening and expanding professional knowledge, skills and аЬіІ itie·s in · 

research activities; mastering innovative technologies, forms, methods and 

teaching aids; research methods related to the management of projects and 

programs in the field of agricultuгe and higher education; study of pedagogical 

ехрепеnсе. 

Duгing his intemship abroad he took part in the pгeparation fог а scientific 

publication 

The report was considered and approved at the meeting of the Department of Food 

Technologies of Food Pгoduction and Standardization of the Institution of Higher 

educational institution "Podillia State University" 

fгom 07 december 2021 year, protocol № б. 

Head of Department, 
Professor Tatiana PRlL УРКО 

The гeport was consideгed and approved at the meeting Academic council of 

Engineering of the Technical Faculty of Higher educational institution ''Podillia 

State University'' 

from 29 december 2021 уеаг, pгotocol № 4. 

Dean of Engineering 
of the Technical Faculty 

Тгаіnее 

� YuгiyPANTSYR 

� 
Vladimir KOST ASH 
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\VYZSZA SZKOLA AGROBIZNE·su w LOMZY 
POLAND 

CERTIFICATE OF COl\vlPLETION 
NO(> WSA/12/12/21 

THIS CERTiFICATE ІS GIVEN ТО 

І '"�"_,,,/і " -;,._J ,.,_.,/' ....,. .,, 

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 

{) .. ,,..) 
:'і 

/ 
\ 1/i l) , 4 

Rector 

(180 hours) from 25.10.2021-03.12.2021 
\і "' 

-� \� 
,.,, ... \"� 
() ....

7' 
/і_, 

Head of organizing

committee 



SZKOt.A AGROBIZNESU 

ul. Studencka 19 18--400 torпza 
tel. +48 86 216 94 97 fвх +48 86 215 11 89 
REGON 450153672 NIP 718-14-15-167 Attachшent to Certificate № '\\1SA/12/12/21

Kostasl1 Volodyшy1· has coшpleted ап i11ter11atio11al inter11ship "Forшing cornpeteпces апd developiпg professioпal and 
pedagogical skills of а teacher of J1igl1er Yocational educatioп institutioп" \Vitl1i11 t/1e іп-sепісе training p1·ograш as ан 

еlешенt of ШеІопg professional development in the periods 25.10.2021r. - 03.12.2021r. 

The inteшship progгa111 coшprises б шodules, еасІ1 of \\1hicli iпcludes 30 houгs ( 1 ECTS cгedit) апd is plaimed fог а 6-week 
cycle, whicli \\,jll ultimate]y iпc]ude І 80 hoш-s (6 ECTS credits), of wl1ic]1 30 lюurs ( І ECTS credit) of syncl1roпized lecrures; 60 
hours (2 ECTS credits) of ргасtіса] \\1ork on practical tasks; 90 hoшs (З ECTS credits) оГ іпdерепdепt work--tl1e forш of studies: 
distance learning. 

DESCRIPTION OF ACHIEVED LEARNТNG OUTCOMES 
Mastering tlie 111аtегіа] of tJ1e i11teшsl1ip progra111: 
Module І Orgaпizatioп of the teacl1iпg process іп а шоdеш Yocatioпal LІпiversity: tЬе tшity of t!1eory and practice, inclнding 

dual educatioп (30 lюurs / 1 ECTS credit). 
Module 2 Prof'essioпaJ геquігешепts for the teacl1er's coшpetence апd coпditioпs for tЬе deYelopmeпt of l1is/heг professioпal 

skiJls (30 lюurs / 1 ECTS cгedit). 
Module 3 Moden1 iшюvative pedagogical and iпfo1matioп teclmologies and theiг use in tl1e didactic process, iпclнding iлclusive 

educatioп (30 lюurs / l ECl'S credit) 
Module 4 Researcl1 апd exploratory \VOrk as an iпtegгal part of modem training (30 hours І І ECTS credit) 
Module 5 lntegratioп ofrпodem vocatioпal hig!1er education іпtо tЬе Europeaп educat.ioпal space: асаdешіс пюЬіІіtу of teac!1ers 

апd studeпts (ЗО Ьours І 1 ECTS credit). 
Module б The iпteraction of teachers алd students іп ап iпten1ational educatioпal eпviroнmeлt: tшique oppoгtuпities for personal 

and professional developmeпt (30 Іюшs / І ECTS credit). 
Objectives of the teacl1i11g рlасешепt: 
І. Kпo,,.,ledge - Т11е srudent kлows and uпderstaпds: 
world scientific апd creat.ive achieYeшeпts and the resultiпg impJicatioпs fo1· practice, iпcludiпg: 
1. tl1eoretical foнndatioпs апd geлeral issues and selected specific issнes сопсешілg tl1e orgaпization of і11е teacl1iпg process in

а шodem professioлal нлiversity; 
2. professioпal reqнiremeпts concen1ing the сошреtепсіеs of ап academic tеасІ1ег ап.d coпditioпs for t!1e development of 11is/hcr

professioпa] sk:ills; tl1e пееd to plan апd ішр!еmепt contiпuous professional deveJopmeпt ot' teacl1ers
З. fundaшeнtal dileшmas of" nюdem ciYilizatioп and esseпtia1 coпditioпs of research and cxplora tіоп activities as ап iпtegral рагt 

of шodem educatioп at а uпiveгsity; 
4. the latest achieYemeпts in tЬе field of scieпces fom1iпg the theoretical basis of pedagogical and іпfол11аtіоп metlюds and

teclшologies апd their application in tl1e teacl1i11g process іп the field of professioпa] activity;
5. tl1e Jatest i11J'on11atio11 апd co11ш1Lшication шetlюds апd techпologies used in ,,.rork \'ІіtЬ studeлts;
6. the пееd for iпtegration of пюdеm vocatioпal higher education iпstitutioпs \\1ith tl1e Ешореап edнcatioпal space, including

academic mobility of teacl1ers апd studeпts; 
11. Skills - Т11е stнdent \\1ill Ье аЬ]е to 
1. aпalyze and creati\1ely syntl1esize t!1e scieпtific апd creati\1e output to ideпtify апd solve researc!1 probleшs and tlюse related 

10 i11J1ovative and creati\/e activity 
2. сгеаtе пеw eleшents ot' this acqнis thтough the preparatioп of' publicatioпs апd preseнtatioнs at ілtешаtіопаІ coпf'erences;
З. рІап tЬeir deve]opшeпt and iпspire the de\/elopшeпt of оtІ1ег acadeшics анd studeпts;
4. oгganize анd create ап educational e11viro11111ent together witl1 iпtensifyiпg tЬе cogпitive activity of studeпts;
5. take part in the excl1a11ge of experiences and ideas, also in tЬе iнterпatioпal СП\'іrовшелt; initiaтe debate апd participate іп

scieвtific discourse; нsе а fOI'eigн laпguage to the exteпt enabliпg participatioв іп the іпtе111аtіопаІ sciemific апd professionaJ 
епvіrопшепt 

6. so]ye tl1e most coшplicated ргоЬlешs, create iiшovative solнtions, also usiпg the гesults of researcl1 work;
7. develop stнdeпr шaterial:-: апd оtІ1ег tгaiпing шaterials ін the field of pгofessioпal activities usiпg ІСТ:
8. take professional апd persoпal respoпsibility for t11e results of their О\1/11 апd joint pгofessioпal activities.
ПІ. Socia] coшpetencies - TJ1e stнdent is геаdу to
1. іпdерепdевt researcl1 ехрапdівg tЬе existing scientific апd creative achieve111e11ts: taking t1p challeпges in tЬе professio11al

апd рнЬІіс spl1ere takiпg інtо ассош1t: tl1eir etl1ical dimensioп, responsibility tor their conseqнeпces. and foгшing pattems of 
appropriate сонdнсt іп suc\1 sit.uatioнs 

2. criticalJy evalнate tЬе acJ1ieveшents of' the rep1·esented scieпtific discipline; criticaJly evalнate tІ1еіг coпtribLttioп to the
dе,1е!оршепt of tllat discipliпe; recogпize t!Je significaпce of knov.1ledge in sol\/iпg cogпiti,,e and practical proble111s;

3. fulfil] tЬе social obligatioнs of reseaгcl1eгs and creators; i11itiate асtіоп fог tl1e рнЬ]іс iпteгest: thiпk апd act іп ап e111repreпcuгial
mанпеr; 

4. нphold апd deye]op tJie etJюs оГ і11е researcl1 апd сгеаtіУе enviгoшnent, iпclt1di11g i11depe11de11tJy coпducting research,
respectiпg tJ1e priпciple of public O\'vneгsl1ip of' research 1·esults, tak:i11g іпtо accou!lt tl1e priпciples of' іпtе!JесшаІ property protcction: 

5. conm1unicatiYe-i11teracti,1e co111pete11ce tliroнgl1 tl1e ability to build co111peteпcy-based апd st1.1de11t-ce111ered te_<1,Chf:r-stude11t 
interactioп usiпg innovative teacl1iнg шetlюds, i11cluding the іпtеп1аtіопа] еdнсаtіонаІ епvітошnепt, 111ai11taini11g(ц

!

t{{ci;f�ьlisl1ing 
appropriate relatioпsl1ips in ап iпtemationaJ professioпal enviro11me11t. ;-' ,f{'J/r:t� · ,
Т11е outcome of the іпdі\.'іdнаІ i11ten1sl1ip assig11шent ін tЬе fom1 of а research aгticle pгepared Гог pul)licatioп i11· E.i�g;i�.\«:)h 1!1е 
topic: Dе,,е!оршепt of tec}шology eleшents to ішргоvе fisl1 plaлting шaterial · '-.,. '\"
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REGON 4501 " L Додаток до сертифікату Kostasl1 Volodyшyr №V.1SA/1 2/ 1 2/2 1 
п ро проходження Міжнародного стажування " Формування  компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності 

викладача закладу фахової передвишої та внщої освітн» в рамках програми підвищенн я  кваліфікації як складової 
безперервного п рофесійного навчання впродовж життя, терміни  25.10.202 1 1·, • 03 .12 .2021r. 

Програма стажування нключаf· 6 модулі в. кожен з яких охоплює 30 годин ( І крешп ECTS) і планусгься на б-тижневий цик.1, 
який в к інцевому рахунку 13ю110чати:-.1е 1 80 годин (б кредитів ECTS) ,  з яких 30 голин ( І кредит ECTS) лекції у формі си 1 1хро11і30в::ших; 
60 годин (2 кредити ЕСТS) нрактична робота з ІJиконання  практичних :!аn;�ань;  90 годиІ J  ( 3  кре;1ити ECTS) самостійної роfіоти. Форщ1 
навчання :  дистанuійнс навчання . 

Зш'альні uілі стажування :  надання оси ітн іх  послуг у га.1 1узі підІJ11щсння квш, іф ікаuії сJJухач ів в орrані:нщії осuітньої діяльності 
з ефективним залученням усіх учасників проuссу д11станніfі ноrо навчання ;  1 1 ідuищс 1 1 1 1 я  квал іф ікації науково-лсдагогіч 1 1 их та 
педагогі чних пранівннків 'Jаклад ів  фахової персдn11шої та в 1 1 1 1юї освіти віл,повідно до сучас 1 1 их вююг у 111луJі освіти та забс'Jпсчс11 1 1я 
якості освіти; набупя сдухачамн 1юuих компетентностей r ·a вдосконалення набутих раніше КО\ІОетентностей як часп1н 11 їхm,ої 
профес ійної діяльності . 

ОПИС ОДЕРЖЛНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТИ 
Оволодіння теоретичним матеріалом 1 1рограми стажування :  
Модуль 1 .  Організаuія освітнього пронесу в сучасному закладі фахової перед вищої та вищої освіти: єдн ість теорії і пра1<т11к11, 

включаючи дуа;1ьну освіту (30 rqдин / І кредит ECTS) . 
Модуль 2. ІІрофесійні  вищ)Ги до ко:--1 1 1ете11т1юсті в 1 1 к.1адача та )'\10ВИ ртв,пку йо1 ·0 профес і йної \1айстерносrі (30 ,·один і І 

1<редит ECTS). 
Модуль 3. Сучасн і  і н 1 1ова11 ійп і  педагогі ч н і  й і нфор�1ац ійн і  техно;ю1·ії та їх застосування у освітньо"1у 11poucci, включню•1 11 

і нклюзивну освіту (30 годин / 1 кредит ECTS) . 
Модуль 4. Науково-дослідниш,ка та пошукова робота я к  невід'єм на складова сучасної долишюмної п ідготовки фахівнів (30 

1·одю1 / ] кредит ECTS). 
Модуль 5.  Інтеграні я сучасної фахової 11ередu11щої та в11шої шко.1и в європейський освітній простір: акалс�1ічна мобіл1,1 1 іст1, 

ви1<:rадача та студента (30 годин / І кредит ECTS). 
Модуль б .  Взаємоді я  викладач ів  та студентів в \ 1уль11 1 1 1аuіо!Іа.� 1,но�1у осІJітньому середовищі :  уніка.%1 1 і  мr�ж.1111вості 

особистісного та професійного зростання  (30  П)дин і І кредит ECTS). 
Дидактичн і  ціл і стажування :  
І . Знання - слухач знає і розум іє: глобальні наукові і творчі досягнення  та наслідки для практики, вю1юча�о,111: 
1 . теоретичні основи та ·загальні питання ,  а також окремі конкретні питання , що стосуються організації освітньо1 ·0 1 1ро11есу в 

сучасному зауладі фахової передnишої та вищої освіти; 
2. професійні вимоги шодо компетентностей акм�,1 і ч 1 1оrо Rикщu1а' 1 а  та умов для розвитку його / її професійних навr•І'ІОК:
З .  фундамснта.ньні дилеми су,rасної щшілізаuії та основні у�ІОІ!И науково-дослідної л іял r,ності як невід' ємної частин и  сучасної

університетської освіти; 
4 . новітні досягнення в п1лузі наук, шо склал.ають т.:оретичні основи 1 1едаr·огічв11х та і 1 1фор�1аt t ійних МL1"одів і 1 е.,11олоrі іі та ї., 

:іастосування в дидактичному процесі в 111.пузі 1 1рофес ій 1 1ої д іял 1,вості: 
5 . новітні і нформаuійно-комунікаційн і  ,,,етсщи НІ технології, шо використоuуються u роботі :ii ,:тулентам11;
6. необхідв іст1; інтеграції сучасних 1 1рофесііі 1 1н.х у 1 1 іверситст і в  в європейський освітні і1 1 1 ростір. вкпючшоч11 акалсм і • 1ну

мобільність викладачів та студентів; 
7. необхідність планування та реал і-Jанії пост і ііного 11рофееій,ю1·0 розвитку викладачів .
І !. Навички - слухач може:
] . зробити аналіз . і творчий синтез наукових та творчи., .:1ося 1 ·нень з .vrетою вняолс1 1 н я  й вирішення лоспід 1 1иньких проб! Іс� 1 .  ,1 

також проблем, пов 'язаних з ішюваuійною та творчою дінлшістю; 
2. створити ноні елементи цього результату. готуючи пу6ліка�tії та презента11ії на .,1 іжнародних конфере1шіях ;
3 .  планувати власний ро'3впток та налнлати на рсшшго1< інших дос.:�ідників та студенті в ;
4. організація та стRорення освітнr,ого серСіЮD І-1ша поряд з актнвізанією п ізнаnал1,ної дія.-1hності студентів;
5. брати участь в ()бм іні досвідом та ідеями, вк.1 10,�аrочи і в �1 іжнародно:,.1у середовиші ; і н і uіювати дебати та брати· учасп у

науково�1у дискурсі; використовувати і нозсм1 Jу мову в м ір і ,  що .:юзволя,- братн участь у м іжнародному науково�,у та професі й 1JО.\J)' 
середовищі; 

б. вирішувати найскла11н іші  проблеми. створювати і нноuаційні  р ішення. також із викорнст.:1нням результаті в дослілжен1,; 
7. розробляти матеріал11 для студенті в та і нш і  1 1ав,1апь 1 1 і  шІТер і ал� 1  у галузі профес і йної д інльності і з  застосуванням ІКТ:
8 . брати на  себе профес ійну та особисту відпооідал 1, 1 1 іст1, 'Ja ре3ультатн нласної профес ійної діяльності .
! ! ] .  Соціальна компетентність - слухач готовий
І проводити нс:Jа.�ежні  дослідження .  шо збі. 1ьшуюл, іс1- 1ую,1і наукові та творч і  досяп 1елня: прнй�1ал1 011 к:1 1 1к 1-1 ) профсс і і'ін і й

та  1 1убл ічній сфері, беручн ,10 уваги: їх  етичний ви.,1 ір, відповіш1:1 1, 1 1 ісп, ·!п їх наслідки п1 формування моделей 1шлсж11ої понелінкн н 
таких ситуаціях; 

2. крип1,1 но ОІ1і нювати досягнеш�я репрезс 1 1това11ої наукової лис1нш,1 іни :  давати критн,1 ну онінку власного вн<:ску у ро"Jниток
цієї ;111с11ипл іни ;  визнання важлиоості з 1 1шн, у внріu 1енн і  п і:танапьних та 1 1 ракн1 чни .х 1 1робне:v1: 

3 .  до nнко1ш1шя соціа,1ьних зобоR'юань лосл ідників і творців; і н і 11іюш11 1 1 1 я  д іяльності в і нтересах суспіпьс гnа:. м 1 1сmн11 та ліяп1
по-1 1 ід 1 1рИб!Н!ЩЬ!(J1 ; 

4. пі;rrримуАатн та розвивати суть дос:1 ідни uького та творчого середовища, включаючи:  проnt::лсння досліджс1 1 1, сююсті і'ін(), 3
,1отри,1анням приннипу 1 1убJ1 ічної власності на рсзу;, �татн дослі,1жен1, з урахування�� пр,r нштів захисту і нтелектуа.;11,1 1 ої ІJJ1acнoc ri ; 

5. до с11ілкува�-шя та :vraє і нтерактивн і  ком пt'Тс:11тності черс:з 'J!Ja"І н ість будувати в-заємодію між uикладачамн та студ<.'. 1п3 ,1 11 нс1
основі компетентностей та с1уде1jтс1,коrо п ілхолу, в11користовую•111 іннов,щійн і  метод.� іііівійІНІІJJ, включшочи м іжнародr 1с освітнс 
сс:редовище, підтримуючи та створюю,1и відповідні стосунки у між 1Jарод1ю�1у професій1Jо1v1)\,серс)tqrн1щі. 
К і ,шсвий результат стажуRання - виконане і нднвідуnm,1 1с завдання у в1 1глялі наук()ВОЇ сір�;і�),r!'сl:г�.вленої до 11убл і кс111ії ан1 ·; 1 і йською 
мовою на тему: De,,clopinent of' t.ccl,лo]ogy clcments to ішрю\іс fisJ1 р Ішніпg 111aterial  

,.''1$}.[::·,_-"- -'\_',�J-;.�.J�-�lt:/'' 


