
ЗВІТ 

про дистанційне закордонне стажування 
у Вищій Школі Агробізнесу м. Ломжі (Польща). 

Лобунько Юлії Вікторівни 
з «Формування компетентності та розвитку професійно-педагогічної 
майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» 

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

План проходження дистанційного стажування за вказаний термін виконано 

в повному обсязі. 

За час проходження стажування засвоєно зарубіжний досвід з оволодіння 

знанями з формування компетентності та розвитку професійно-педагогічної 

майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти, 

проведення фундаментальних наукових досліджень, здобутих у результат� 

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 1з 

оволодіння практичними прийомами і методиками наукових досшджень в 

галуз1 сшьського господарства, управління проектами та програмами; вищої 

ОСВІТИ. 

Ознайомилася 1з методами та шструментами методолог11 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 «Еразмус»; «Еразмус+» та 
.. . . . ... . 

1х роллю в штернац10нал1зац11 освпи. 

Ознайомилася з інноваційними формами застосування сучасних 

інформаційних технологій в 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 з елементами гривалізації, а 

також організації навчання і праці науковців під час пандемії COVID-19. 

За результатами закордонного стажування набула 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 
. . . управшнням проектами та програмами в галуз1 сшьського господарства та 

вищої освіти, вивчення педагогічного досвіду. В ході закордонного стажування 

взяла участь в підготовці до наукової публікації. 

Звіт розглянуто 1 затверджено на засіданні кафедри садово-паркового 
господарства, геодезії і землеустрою Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет» 
від Оі?. /.?( .dOC?{ / , протокол N�ь.

Завідувач кафедри, 
доцент Руслан М'ЯЛКОВСЬКИЙ 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради факультету агротехнологій 
природокористування Закладу вищо� осюти «Подільський державний 

уншерситет» 
від � g. /d. o<"Odl , протокол № 10

Jl:екан факультету 
агротехнологій і природокористування 

VV/2 Стажист 
� 

Юлія ЛОБУНЬКО 



REPORT 

about distance foreign internship 

at the Higher School of Agobusiness in Lomzh (Poland) 

Yuliia Lobunko 

"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 "03" 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 

011 the competence and development formation of professiшшl 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 

Agobusiness Higher School in Lomzh (Poland). 

Experience in the research and teaching activities production, information 

exchange and the expansion of scientific contacts has been gained. 

�mproved the existing professional experience and gained new skills with 

mastering the techniques and methods of scientific research in the field of agriculture, 

pгoject and program management; higher education. 

І got acquainted with the methods and tools of project management 

шethodology in activities related to informatization, reengineering of _business 

pгocesses. І got acquainted with the principles of designing the project organizational 

stгucture. Educational programs, grant and scholaгship projects of the Euгopean 

lJnion and participation experience in the program "Erasmus", "Erasmus +" and their 

· role in the education intemationalization.

І got acquainted with innovative forms of application of niodem information 

technologies in the leaming p1·ocess. І got acquainted with the educational and 

шethodological base of the Higher School of Agгibusiness. 

The experience gained in the use of effective distance leaming or hybrid 

pгograms and didactic methods with elements of humanization, · as well as the 

oгganization of tгaining and work of scientists during the COVID-19 pandemic. 



Based on the internships results, І acquired professional training experience Ьу 

c.ieepening and expanding professional knowledge, skills and abilities in research 

activities; assimilation of innovative technologies, forms, methods and means of 

t · aching; research methods related to project and program management in agriculture 

and higher education; study of pedagogical experience. During the internship, І took 

рагt in the prepaгation for а scientific publication. 

Т11е report was reviewed and approved at а meeting of -the Department of 

Horticulture, Geodesy and Land Management of Higher educational institution "State 

Podillia University". 

clated 0--?. ld .(?(,Ос;(./ 

Head of Department, 

Professor 

, protocol № /46. 

�anМYALKOVSKY 

Т]1е report was considered and approved at а meeting of the Academic Council of the 

Гacu]ty of Agrotechnology and Environmental Management of Higher educational 

і 1stitution "State Podillia University" 

c.iated d.9. /17(. otocx І , protocol №. 10 . 

Dean of the Faculty 

agгotechnology and environmental management Olga KORUNIAК 

Тгаіnее 

] 



WYZSZA SZKOLA AGROBIZNESU W LOMiY 
POJLAND 

CERTIFICATE OF COMPLETION 
NO. WSA/24/12/21 

THIS CERTIFICATE IS GIVEN ТО 

for successfully completing 

international internships "Formotion of competences and 

development of professional and pedagogical skills of а teacher in а 

higher vocational education institution" as part of о 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 

Rector 

Head of organizing 
committee 



WY2.SZA 

szкot.A AGROBIZNESL

ltl. s11.нiencka 19 18-4ОУ ���, �,° l 
tel +48 36 2.16 94 97 fax +48 об 2 ,::; 1 \ 
REGON 450153672 NiP 7,fJ-14· 15· 16 Attaclш1ent to Certificate № WSA/24/12/21

Lob11nko Yuliia has complcted an international inter11sl1ip "Forшing coшpctences and de,1eloping professioнal and 
pedagogical skills ot· а teacJ1e1· of higher vocational educatioп i11stitutio11" \Yitltiп the іп-sепісе training program as 1111 

elemcпt of Шclong professional development in the pe1·iods 25.10.20211·. - 03.12.2021r. 

The intemsЬip program comprises б modu]es, еас]1 of wJ1ich incJudes ЗО Jюur� (1 ECTS credit) and is planned for а 6-week 
сусІе, \.\1ЬісІ1 ,viii ultiшately includc 180 hoшs (6 ECTS credits), of \Vllich 30 lюurs ( 1 ECTS credit) of syпcl1ronized lectures; 60 
hours (2 ECTS credits) of practical ,vork on p1·actical tasks; 90 bours (3 ECTS cгedits) of iпdepeпdent \Vork-tl1e form of studies: 
distance leaming. 

DESCRIPTION OF ACНIEVED LEARNING OUTCOMES 
Masteгiпg tl1e шaterial of tlle intemsllip program: 
Module 1 O1·ga11ization of the teacl1ing process іп а modem vocational uнiveгsity: тІ1е tinity of tl1eory and practice, including 

dual educatioп (30 hours / 1 ECTS credit). 
Module 2 Pгofessioлal requiгeшents for tl1e teacl1er's сошреtелсе and co11clitio11s ft)Г tl1e dеvеІоршеш of his/11er pI"Ofessional 

skills (ЗО Іюшs / І ECTS credit). 
Module З Моdеш innovative pedagogical and infoп11atioп teclшologies and tІ1еіг use in tl1e didactic process, iлcludiпg incJusive 

education (ЗО lюurs І 1 ECTS ctedit) 
Module 4 Research апd exploratory work as an iпtegral part of modem traiпing (30 Іюuгs / І ECTS credit) 
Module 5 Integratioп of modem vocational ЬіgЬеr education into t11e Ешореаn edt1catio11al space: academic mobility of teacllers 

and students (30 lюurs / 1 ECTS credit). 
Modнle 6 Т11е i11teгactio11 of teacl1ers and students in an iпtemational edщ;ational еn,1ігош11е11t: u11ique opportunities for регsопаl 

and professional developшeпt (30 lюurs / 1 ECTS credit). 
Objectives ofthe teaching рІасешепt: 
І. Kпowledge - Т11е student kno\vs апd uпderstaпds: 
\VOrld scientific and creative ac]1ieve111ents and ilie restiltiпg iшplications for practice, including: 
І. tl1eoretical foundations and geпeral issues апd selected specific issнes coпceming tl1e orgaпization of tl1e teaching process іл 

а modern professional university; 
2. professioпal requirements conceпung the competencies of an academic teacl1er and conditions for the developшent of !1is/l1er

professioпal skills; tl1e пееd to plan and iшplement co11tinuous professioпal de,1elopme11t of teacЬers 
З. fuнdaшeпtal dileшmas of modem civilizatioп and essential conditioнs of research and exploratioп activities as ан iпtegral part 

ofnюdem educatioп at а tllliYersity; 
4. tl1e latcst acl1icvcments іп tЬе field of scieпces foпning tЬе theoretical basis of pedagogical апd iпfom1ation metlюds анd

tec]mo]ogics and tl1eir applicatioп in the teacl1i11g process in tl1e field of professional activity: 
5. tl1e latest іпtопnаtіоп апd coшmunicatioп methods апd teclшologies used іп ,vork witl1 studeпts:
6. the пееd for iпtegration of шоdеrп vocational Ьigl1er educatioп iпstitutioпs \vitl1 tЬе European educatioпal space, iлcludiпg

academic nюbility of teacЬers апd studeпts; 
П. Skills - Т11е studeпt will Ье аЬІе to 
1. analyze апd creatively syпtЬesize tЬе scientific апd creative output to ideпtity апd sol\!c rcseaгc/1 probJems апd tlюse related

to innovative and creative activity 
2. сгеаtе new eleшents of tl1is acquis throug\1 tlte рrсрашtіоп of publications апd prese11ta1io11s at iпternational coпfereпces;
З. pla11 t11cir developшent апd iпspire tl1e developшeпt of other academics апd studeпts;
4. orgaпize апd create ап ed.нcational enviroнrneнt togetЬer \Vith intensifyiпg tІн: cogaitivc activity of studeлts;
5. take pan in tl1e excliaпge of experieпces aad ideas, also іп t!Je interпatioпal eпviror1ment; initiate debate апd participate in

scieпti!Jc discourse; use а foreigп laпguage tC1 the exteпr eпabling participation in tl1e iпtcmational scientific анd professional 
environment 

6. solve t11e шosr coшplicated probleшs, cJeate i11110\1at.ive solutions, also нsіпg tl1e results of геsеагсl1 work;
ї. de\ielop studeпt mateгials апd otller traiпiпg шaterials in tl1e field of" pюfessioпal actiYities usiпg ІСТ;
8. take professional апd personal respoпsibility Гоr the rt:st1!1s о[ t!JeiI О\\'П a11d joiпt pгofessioпal activities.
ІІІ. Social con1pete11cies - The student is ready to 
1. iпdependent researcl1 expaпding the existiпg scientific апd creative acl1ieve111ents: takiпg нр challenges і11 tl1e professional

and pub]ic spl1ere takiпg ілtо account: tЬeir etl1ica] dimensioa, гespoпsibility f'ш tl1eir coпsequences, and formiпg pattems Clf 
appropriate coпduct іп sucЬ sit1.1ations 

2. critically evaltiate the achievements of the represeпted scieпtific discipliпe; critically e\1alL1ate their coпtributioп to tlie
developшent of that discipline: гесоgпіzе the significaпce ofkno,vledge іп solviпg cognitive and ргасtісаІ probleшs; 

З. fulfill tl1e social obligatioпs of researc]1ers and creators; і пі tiate асtіоп for tl1e pt1bl іс interest: t.l1i11k and act іп an eшrepreпeuriaJ
man11er;

4. up]юld and dcvclop tl1e etlюs of tЬе research and creatiYe enviro11111eпt, iпcluding iпdepeпdently condocting researcl1,
respectiпg tl1e principle оГ public o�тners11ip of research results, takiпg іпtо accouпt tЬе principles of iпtellectual pгoperty protectioп;

5. coпшшnicative-iпteractive competence iliro1.1gh tl1e ability to build con1petency-l)ased апd st11de11t-ce11tered teac)1er-student
interactioп usiпg iшюvative teaching n1etllods, incloding tl1e inteшatioлal cducat.ioпal eпviroпmeлt, 111aintaining and establisl1ing 
appropriate гelatioпsllips in an i11te111ational professional eпviroш11e11t. .·</>,'?,-',-

The онtсоте _of tl1e individual ішешs11ір assign_me11t іп the forn1 of � research articlc prepared_ Гог pt1blicatioC:-1n;�JШ,h-/n tl1e 
top1c: Opt1m1zat1011 of tl1e la11d-11se reg1111e for tегпtопеs апd ob_1ects of the natшe re�erve fнпd о! !оса І 1111portaдf���;Ji"f / 

',,�,�,� 
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про п роходження Мі,;_народного стажування " Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності 
викладача закладу фахової передвищої та вищої освіпш в рамках програми підвищення кваліфікації я1, с�-ладової 

безперервного п рофесійного нав•�ання впродовж життя, термінн 25.10.202 l r. - ОЗ.1 2.202 І r. 

Програма стажуванн я  включає 6 модулі в, коже11 з я ких охоплює 30 годин ( І кредит ЕСГS) і планупься на 6-1шкнrв11й ш1кл. 
який в кінцевому рахунку включатиме 1 80 голин (6 кред1-п-ін ECTS), з яких 30 годин ( І кредит ECTS) лскнії у формі с1 1 1 1хро1 1 і зооа1 1их :  
60 годин (2 кредити ECTS) праh-r·нчна робота з викона11 1 1я  пракп1ч 1- 1их завдань; 90 годи1 1  (3 кредити ECTS) самос гійної робот11 . Формп 
навчання: дистанційне навчання.  

Запuн,ні 11ілі стажування: надання освітніх посну�· у галузі підвишення квал іфікації слухачів в орга1 1 іза11ії освітньої діяпь 11ості 
з ефективним залученням усіх учасник ів  процесу дистанційного навчання: підвишеrтя кваліфіка1tії науково-педагогічних та 
педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти відповідно до сучас1 1их вимог у галузі освіт11 та забезпечення 
якості освіти; набуття сдуха•Jами ноннх ко�111етс1п1юстей та вдосконалення н:�бугих rаніш� ком 1 1етентностей як •шстит1 і\ньої 
професійної діяльності. 

ОПИС ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТИ 
Оволодіння теоретичним матеріалом пrогrами стажування: 
Модуль І. Організація освітнього процесу в су 1Jас1юму закладі ф�\ової 11ереюJишої та ш-1 шої освіти : сдність теорії і 1 1ракт11 к11, 

включаючи дуальну освіту (30 годин / І кредит I::CTS). 
Модуль 2. Професійні �шмоги до кщ1 1 1етентності никладача та умоnи розnитку його 11рофесіі1 ної майстерності (30 гою111 / І 

кредит ЕСГS). 
Модуль 3. Сучасн і  1 ннона1 1 1ин 1  11еда1·огіч н і  й і 1 1форма1 1 ійн і  технолоr ·ії Ті\ ·1.х ·шстосушшня у оснітю,nму 1111011есі, вкпючаючи 

інклюзивну освіту (30 годин / 1 кредит ECTS). 
f\,tодуль 4. Наукоnо-дослідницька та пошукош1 робота як невід'п1на складова сучасної додиплом1юї п ідготоикн фахін1tін (30 

годин / І кредит ECTS). 
Модут, 5 .  Інтеграція сучасної фахової перелн11 1 1 1ої та в11щої школи в свропейс1,кий освітн ій  простір: акадоr ічна �юбіпьн ість 

викладача та студента (30 годин / 1 кредит ECTS). 
Модуль 6 .  В'3асмодія викладач і в  та студенті n  в му,1ьт11н,шіо11альному освітньому сеrе;1они1 1 1 і :  ун іка,1ьн і  можтнюсті 

особистісного та професійного зроста11ня (30 годин / І креюп ECTS). 
Дидактич1�і нілі стажунання: 
І .  Знання - слухач знас і розуміс :  глобальні наукові і твор01 і  досягнення та наслідки для практики, nю1ю11аю•1 и : 
І .  теоретичні основи та загальні питання, а також окремі конкретні питання, що стосуються орrа1 1іза1tії освітнього 11pou�cy н 

сучасному заула,ці фю1:ової персдвищої та вищої освіти; 
2 . професійні вимоги щодо компстентноеrей ака.1емічного викладача та умов ;1ля розвитку його / її 11рофссійннх навичок;
3. фундаментальні дилеми сучасної ttиоілізшtії та основ1 1 і  умо□11 науково-дослідної діял1,1-10сті як ненід'пн-юї часл1111-1 сучасної

університетської освіш; 
4. новітні досш·нення в га.нузі наук. що скю1д�ют1, теоrсти 11 н і  ос1-1они nелагог ічних та інфор�нщій 11 11х мrтолів і технологій та їх 

застосування в дидактичному процесі в галузі профссійної діяльності ;  
5. новітні і нформаційно-комунікаційп і  � 1стод11 та технології, 1по ннкорнстовуються в роВоті зі студентами ;
6 . необхідність і нтеграції су11асних професійних унінерситетів н єнропсі:іс-t,кий осRітн і й  1 1ростір. нключшоч11 академічну

мо(іільність викладачів та студентів; 
7. необхідність планування та реалізації пост ійного професійного розвитку виклnдачів .
ll .  Навички - слухач може:
1 .  зробити аналіз і творчий  синте, нау1<01З11х п1 творч11х досягнсНh , метою н 1 1 янлення і1 внр і 11 .1 е1 1 1 1 я  лослі;1н11ць1(11� 1 1роб.'1ем, а

також проблем, пов'язавих з інноваційною та тнорчою діяльністю: 
2 .  створити нові елементи ш,ого р�с3ул1,тату, rотую•ш 11ублікації та прсзе11таці1  на міжнародних конференціях:
3. планувати власний розвиток та над11хат11 на  розвиток інших дослідників та студентів;
4. організація та ствоrення освітн1,ого ..:ередовища 1 юрял 3 актннізацісю 11ізнана.r1ь 1юї діяm,ності t.·тулентів:
5. брати участь в обмін і  досвідом та ідеями, нк!1ючаюч 1-1 і в міжнародному середовищі;  ін іціювати дебати та брати участ1, у

науковому дискурсі; використовувати інозешrу �rony в мір і .  що дозволяє брати участь у м іжнародному НіІуково�1у та професійному 
середовищі; 

6. вирішунати найсклалн іші проб,1ем 1-1 , створюпати і ннова11і іі н і  рі 111еш1я. також із uикор11Ста1-1 1і я�1 ре-;у.11ьтатін дос.1 іджсн1,:
7. розроблнти матеріали для студентів 1а інші  нав•1ш1ьні �1Rтсріал11 у галузі професій110ї діяльності і"3 застосувuнняч І КТ;
8. брати на себе професійну та особисту відповілал�.,нісл, за ре3улLтати власної професійної ліяльності.
ІІІ. Соціальна компстентністh - слухач готовий
І .  проводити незалежн і досл ідження, шо збіл1,шуют1, існуюч і  науконі та творчі досннення; приймати ннкш11ш у професій пій

та публічній сфері .  беручи до уваги: їх стичн11й  ви�1 ір. нідповідальність за "іх наспідки та qюр�1уваю1я моделей на:1еж11ої пове;1і 1-11,и в 
тюшх ситуаціях; 

2 .  критично оuінювап1 досягнення репрезентонаної наукової д11с111111лі 11 11 ;  давати кр11тичну 01.1 інку влас1101·0 внеску у rо·�нито><
цісї дисц11 1 1лі1111 ; ви311аrтя наж.111нюсті Jнань у вирішенн і  1 1 і знават,них та 11ракп1чн11х пробле,1; 

3. до виконання соціапьних зобов'яза1 1 1, дослід1 1 н 1, ів і творців; ін іціювання .'tіяJІьності  в інтересах суспіл 1,ства; м 1 1с.r� 1л-11 та д ін11
по-підприє,1 1 1 11ш,кн; 

4. підтримувати та розвивати суп, досл ілш11.1ь,огt, та творчого середовища, включаючи : г1ровсде11 1 1я ло,.11ідже1 1 1, саwюегі й 1 10. J
дотриманням 11р11нципу публічної nласності на результати дос.'1 ідженr, з урахуванням пр11111.1ип ів  захисту і 1 1телектуальної 8Лас11ост і ;  

5. до спілкування та має і нтеrактннн і ком11стс11тності ч�:рез Jдатність будунатн юас,юдію між в11клада•,а � 1и  та сту,1ента�1и на
основі компетентностей та студентського в ідходу, використооую,1 11 інновані й ні метоли наsчання.  включаючи �1 іжнаролне осніпк 
середовище, підтримуючи та створюючи відповідні стосу1 1к 1 1  у м іжнародному 11рофесі 1-іно,\Іу середовищі. 

Кіш1�вий ре:зульта1 стажування - ви �;онанс інт-1нідуа_;1ьне завдання у вигляді наукової стап·і , підготовленої _!,�;:Jt]'��кавії 
анг;1ійською моною на тему: Optimizatioп 01 tlic laпcl-usc rcgimc Гог tcnitoгies and objccts of thc 11aturc гсsсг,,с f"ш1d of" ІосаІ i-ri1P�{�w5zc 

: . :іУ,;,\;:;.-1,-,� ?с 
- І  7�(,,.,.: ,..,::,.,r � " \  '"V''•f"""',::: � 
� ,rfJ}�,_. 
''(�.?rн ;-:-:-


