
ЗВІТ 

про дистанційне закордонне стажування 

у Вищій Школі Агробізнесу м.Ломжа (Польща) 

ЛЯСКИ Оксани на тему «Формування компетентностj та розвитку

професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої 

та вищої освіти» в період 

з 25 жовтня 2021 р. по 3 грудня 2021 р. 

План проходження дистанційного стажування за вказаний термш 

виконано в повному обсязі. 

За час проходження стажування засвоєно зарубіжний досвід з оволодіння 

знаннями щодо формування компетентностей та розвитку професійно

педагогі чної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої 

освіти, проведено прикладні наукові дослідження, що стосуються проблем 

розгляду у Вищій Школі Агробізнесу м.Ломжі (Польща). 

Набуто досвід провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, 

забезпечення інформаційної компетентності 

контактш. 

та розширення наукових 

Вдосконалено наявний професійний досвщ та здобуто новІ навички 

оволодіння практичними прийомами і техніками наукових досліджень у галузі 

професійної освіти, управління проектами та програмами вищої освіти. 

Ознайомилася з методами та інструментами методології управління 

проектами в педагогічній діяльності, що пов'язані з інформатизацією 

навчального процесу. Вивчила сучасні принципи проектування організаційної 

структури проекту, зміст освітніх програм, особливості участі в грантових та 

стипендіальних проектах Європейського Союзу, досвід участі в програмах 

«Еразмус», «Еразмус плюс», «Темпус» та їх роллю в інтернаціоналізації 

ОСВІТИ. 

Ознайомилася з інноваційними формами застосування сучасних 

інформаційних технологій в процесІ 
. .. . . 

ОСВlТНЬОІ ДІЯЛЬНОСТІ. 

навчально-методичну базу Вищої Школи Агробізнесу м.Ломж. 

Оглянула 



Набуто досвід з використання ефективних дистанційних форм навчання 

або гібридних програм та дидактичних методів з елементами інноваційності 

при організації навчання та діяльності викладачів під час пандемії COVID 19. 

За результатами стажування набуто досвід професійно-педагогічної та 

методичної підготовки викладача шляхом поглиблення та розширення 

професійних компетентностей в науково-дослідній діяльності, засвоєно 

методики розробки і використання інноваційних технологій, форм і засобів 

навчання, методш науко:�щх досшджень, які пов'язані з управлінням 

проектами та: програмами в професійній осв1п, вивчено новаторський 

педагогічний досвід. В процесі стажування підготовлено тези та презентацію 

підсумкової конференції та наукову публікацію. 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри права, професійної та 
соціально-гуманітарної освіти Закладу вищої освіти «Подільський державний 
уюверситет» 
від 10 грудня 2021року, протокол № 5 

Завідувач кафедри, 
доцент Діана КІРІКА 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради навчально-наукового 
інституту заочної і дистанційної освіти Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет» 
від 13 грудня 2021року, протокол №5 

Декан ННІЗДО, 
доцент 

Стажист 

Юлія ВОЛОЩУК

Оксана ЛЯСКА 



REPORT 

about distance foreign intemship 

at the Higher School of Agribusiness in Lomza (Poland) 

Oksana LIASКA on the topic "Formation of competence and development of 

professional and pedagogical skills of а teacher of а professional higher and higher 

education institution" 

from October 25, 2021 to December 3, 2021 

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

in full. 

During the intemship, foreign exper1ence ш mastering knowledge on the 

formation of competencies and development of professional and pedagogical skills 

of а teacher of professional higher and higher education, conducting basic research 

obtained as а result of distance intemship at the Higher School of Agribusiness in 

Lomza (Poland). 

Gained experience in conducting research and teaching activities, providing 

information experience and expanding scientific contacts. 

The existing professional experience has been improved and new skills of 

mastering practical methods and techniques of scientific research in the field of 

vocational education, project and program management, higher education have been 

acquired. 

She got acquainted with the methods and tools of project management 

methodology in pedagogical activities related to the informatization of the 

educational process. She got acquainted with modem principles of designing the 

organizational structure of the project, educational programs, grant and scholarship 

projects of the European Union and the experience of participating in Erasmus, 

Erasmus Plus, Tempus and their role in the intemationalization of education. 

She got acquainted with innovative forms of application of modem information 

technologies in the learning process. The educational and methodical base of the 

Higher School of Agribusiness has been studied. 



Gained ехрепеnсе ш usшg effective distance leaming forms or hybrid 

programs and didactic methods with elements of innovation in the organization of 

teaching and teacher activities during the COVID pandemic 19. 

The results of the intemship gained experience in professional pedagogical and 

methodological training of teachers Ьу deepening and expanding professional 

competencies in research, mastering methods of development and use of innovative 

technologies, forms and means of teaching, research metli.ods related to project 

management and programs in professional education, study of pedagogical 

experience. In the course of the intemship the abstracts of the final conference and 

scientific publication were prepared. 

The report was considered and approved at а meeting of the Department of Law, 
Vocational and Social-Humanitarian Education of the Higher Educational 
institution "Podollia State University" 
fгom 1 О December 2021, protocol № 5 

Head of Department, 
Associate Professor Diana КІRІКА 

The гeport was considered and approved at the meeting of the Academic Council 
of the Educational and Scientific Institute of Coпespondence and Distance 
Education of the Higher Educational institution "Podollia State University" 
from 13 December 2021, protocol № 5 

Dean ofNNIZDO, 
Associate Professor 

Trainee 

Yulia VOLOSHCНUК 

Oksana LIASКA 



WYZSZA SZKOLA AGROBIZI\JESU W LOMiY 
POLAND 

CERTIFICA ТЕ OF COMPLETION 

NO. WSA/ 22/1.2/21 

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 inst(tution" as part of а continuin,g 

professional development programme throughout life. 
The programme consists of 6 modules and is awarded 6 ECTS credits 

Rector 

(180 hours} from 25.10.2021-03.12.2021 
// 
\ 

Head of organizing 
committee 
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WYZSZA 
SZKOtA AGROBIZNESL 
ul. Studeпcka 19 18--4.00 !�о,.,�;:: 

1еІ. +48 86 216 94 97 fax +48 86 21:-, 1' �\, 
REGON 45015367,: NIP 718-14-15- 1 67 Attachment to Certificate № '\\'SA/22/12/21

Liaska Oksana has completed an international iпte1·11ship "Formiпg сошреtепсе� апd developiпg professioпaJ апd 
pedagogical skills ot· а teacl1er of higher vocational educatioп institution" within tl1e in-service traiпing program as an 

еІешепt of lifeloпg professional de\1elopшent ін the periods 25.10.202 lr. - 03. 12.2021r. 

ТІ1е iпteшship program comprises 6 nюdules, еас]1 ot' \vІ1ісЬ inclt1des 30 hours (1 ECTS credit) апd is planлed fш а 6-�1eek 
сусІе, ,vhicЬ will u]timate]y inclнde 180 hours (6 ECTS credits), of �1ЬісіJ 30 Ьours ( 1 ECTS credit) of syncЬronized !ectнres; 60 
!юurs (2 ECTS credits) of practical work on practical tasks; 90 hours (3 ECTS credits) of· ілdерепdепt ,vork-t11e tom1 of studies:
distance Іеашіпg. 

DESCRlPTION OF ACНlEYED LEARNJNG OUTCOMES 
Mastering the matcrial of the iпtemship prograш: 
Module 1 Organizatioп of tl1e teachiпg process іп а шodem vocatioпa! uнiversity: the ш1іtу of tl1eory and practice, 111c!t1ding 

dual education (30 hoнrs / 1 ECTS credit). 
Module 2 Professional гeqнiremeпts for tiJe teaciJer's competeнce апd coнditions f'or tЬе development ot· !1is/Ьer professioпal 

skills (30 Іюuгs / 1 ECTS credit). 
Module 3 Modem inлovative pedagogical апd іпfогшаtіоп tec!шologies апd tl1eir use in tl1e didactic process, iпcludiпg i11clt1sive 

education (30 Іюшs / 1 ECTS credit.) 
Module 4 Research and exploratory \\1ork as ап i11tegra] рагt of 111оdеП1 tгainiпg (30 l10uгs і l ECTS cгedit) 
Module 5 lntegratioп of modeш vocatioпa! higl,er edLІcatioп into 1І1е Еuгореап educatioпal space: ilcademic пюЬі]іtу of teacl1eгs 

and students (30 Ьошs / 1 ECTS credit). 
Module 6 The іпtегасtіоп of teacЬers апd stLІdents in an i11ten1ational 1::dш.:аtіопаІ еп,1іrоnшепt: ш1iqt1e opportuпities fo,· peгsorlill 

and professional development (30 hoшs / 1 ECTS credit). 
Objectives oftl1e teacl1ing placement: 
І. Кnowledge - Тl1е st1.1dent kno,vs and нnderstands: 
\vorld scientific and creative acЬieveшents and t11e ,·esu!tiпg implicatioпs for practice, iпc]uding: 
1. tl1eoretical fouпdations and general issues алd selec1ed specific issues co11cemi11g the orgaпizatio11 of tl1e teac!1i11g process іп

а шоdеш prof'essional university; 
2. pгofessioлa! requireшents сопсеmіпg t11e coшpetencies of an academic teac!1er апd coпdirioнs for tЬе developmeпt of ]1іs/І1ег

professional skills; the пееd to plan and ішрІешепt co11ti11uous protessioпal developmeпt of teachers 
3. fundaшental dile11m1as оfшоdеш ciYi!izatioп and esseпtia! coпditioпs ofresearcЬ and ехр!огаtіоп activities as ал iпtegra! part

of nюdem education at а university; 
4. tЬе latest асЬіеvешепts іп t11e field of sciences tonniпg tЬе tl1eoretical basis of pedagogical and iлforшation metЬods and

technologies апd their аррІісаtіоп in tЬе tеасЬіпg process in tl1e field of professiona! activity; 
5. tЬе latest iпfonnation and coпununication шetlюds and teclшologies used in work \VitЬ studeпts;
6. tl1e need f'ог iпtegration of' modem Уосаtіопа! l1igl1er education institutions \\1itl1 tl1e Ешореап educationa] space, iпclt1di11g 

acaden1ic mobility ofteacl1ers and students; 
IJ. Skills - The student ,vii! Ье able to 
І. апаІуzе and creatively syntЬesize tЬе scientif"ic апd cгeative output to ideпtify a11d so!ve research probleшs апd tlюse related 

to innovative and creative activjty 
2. create ne,v cleшeпts of this acquis tЬrougЬ tЬе ргсраrаtіоп of pt1b1icatio11s апd pгesentatjoпs ilt іntепшtіопаІ confereпces;
З. ріал their development апd iпspire tЬе dev·e!op111e11t of otl1er academics апd students; 
4. oгganize and create an educatioпal eпviroпmeпt togetl1er \vit!1 iпtcлsifyiпg tlic cognitivc activity ot· st1.1dents:
5. take part in tЬе excl1a11ge of ехрегіепсеs апd ideas, a]so іп tl1e іпtетаtіопаІ eпviroru11e11t; initjate debate and participatc іл

scientific discoнrse; use а foreign language to tlie exteпt eпabling participation іп tЬе iпtematioпal scieпtific анd pгofcssioпal 
e11viron111e11t 

6. so]Ye tЬе most co111plicated proble111s, create iплovative solutioпs, also usiпg tЬе res1.1Jts of гesearcl1 \vork;
7. develop student шaterials a11d otЬer traiпiнg 111aterials іп tl1e field of professiona! activities usiпg ТСТ;
8. take professiona! апd persoпal respoпsibility for tl1e гestrlts of tІ1еіг О\VП анd joiпt pгofessioпa! activities.
Ш. Social coшpetencies - Т!1е student is геаdу to 
1. independent researcl1 expaпding tЬе existiпg scieпtit"ic апd creati\1e achieve111eпts; takiпg нр c]ialleпges іп the pгofessio111JI 

and public spЬere taking іпtо accouнt: tlJeiг etllical di111e11sioп, гespoпsibility for 1J1еіг co11seqнe11ces, апd fоп11іпg pattems о!" 
appropriate conduct in sucl1 situatioпs 

2. critically evaluate the achievements of tЬе гepreseпted scientific discipline; critically e\1a!t1ate tl1eir coпtributioп to 1!1е 
deve!opmeпt ofthat discip!ine; recogпjze tl1e sigпjficaнce of kno\vledge іл soJ\;ing cognitive and practica! prob]ems; 

3. fu!fi!! tЬе socia] obligations ofresearcЬeгs and creators; iпitiate асtіоп for the pub!ic iпteгest; tЬi11k алd act in an eпtrepreпeuгial
шапnеr; 

4. uplюld апd develop tl1e etlюs of tЬе rеsеагсЬ and creati,,e en\1iro11me11t, іпс!нdіпg іпdерепdепtІу condt1cting гese31·cli,
respectiнg the рrіпсір!е of public ow11ersl1ip of' геsеагсl1 1·esнlts, takiпg іпtо accouпt the priпciples of iпtellectнal prope11y protect.ioп; 

5. conmшnicative-iпteractive сошреtепсе tl1roug!1 tl1e ability to build co111pete11cy-based and studeпt-ceпtered teacher-studeпt
iнteraction нsing inлovati,,e teacl1ing metlюds, i11clt1di11g tЬе iпtemational edL1catio11al c11Yiгorm1e11t, maiпtainiпg апd establisl1i11g 
appropriate re]ationsl1ips іп ап iпtcmatioпal profcssioпal сnvігопшспt. .--:··-:-;-, Т11е outcome of tЬе individual intemsl1ip assig11111e11t іп the fоп11 of' а researcl1 article prepared tor pub!icatioп in,'i"E��h �n tl1c
topic: Realization ofthe Potential ofDistaпce Lеагпіпg іп tЬе Coпtext ofModemizatioп oftl1e JiigЬer Educatioп Syst!i[�i\ 

·.11�\f.�
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.прu11роходжейня І\-Т1�народноrо стажування ормування компетентносп та розвиток п ро ес1ино-педагопч1101 маистер11ост1
викладача закладу фахової передвнщої та вищої освіти» в рамках програми п ідвищення квал іфікації як складової 

безперервного професійного навчання впродовж життя, терм іни  25.I0.202Ir. - ОЗ.1 2.2021r. 

Програ\Іа стажування включає 6 модулів, кожен з яких охоплює ЗО годин ( І креднт ECTS) і планусп,ся на 6-тижневий цикл, 
який в кінцевому рахунку вкпючапшс J І:;О годин (б кредитів ECTS), з яких ЗО годин ( І кредит ECTS) лекнії у фор,, 1 і  с11нхронізонаних; 
60 годин (2 кредити ECTS) практична робота з виконання практичних завдань; 90 1 ·од11 1 1  (3 кредити ECTS) самостійної роботи. Фор'-'Іа 
навчання: дистаннійне навчання .  

Загальні цілі стажування:  надання освітн іх  послуг у галузі підвишення кІJал іф і,,щії с;�ухачі в  в орrnнізанії освітнhої діяльнос r і 
з ефектив11и�1 залученням усіх учас11и1<ів процесу д11станційного навчання :  підвнще1 1 1н1 кrнL1 іф і канії науково-1 1едагогічних та 
педагоrіq1шх прапівників закладів фахоної передвишої та виuюї освіш відповідно ло сучасни ., вимог у галузі освіти та 'Jабез 1 1ечення 
якості освіти: набупя сдухача\111 нових компетентностей та вдосконалення набутих ра1 1 і 1нс ко��nетентностей як  частини їхньої 
професійної діяльності. 

ОЛИС ОДЕРЖЛНИХ РЕЗУ ЛhТАЛВ ОСВІТИ 
Оволодіння теоретичним матеріалом програми стажування : 
Модуль І .  Організація ос,вітнього процесу в сучасному закладі фахової 1 1ередоишої ПІ оищої освіти: єдність теорії і практики, 

включаючи дуальну освіту (30 годин / І кредит ECTS). 
Модуль 2. І Ірофесійні  вимоги до компетешності викла,:ш,,а та умови розвитку його 1 1 рофесійної майстерності (ЗО год11 1 1  І І 

кредит ECTS). 
Молу;1h 3 .  Сучасні і ннованійн і  педагогічні  й і нформаційн і  технології та їх застосувпн 1 1 я  у осІJітньому процесі, включаючи 

інклюзивну освіту (ЗО годин / І кредит ECTS). 
Модуль 4. Науково-дослідницька та пошукова робота як невід'ємна складова сучасної доди1шом1юї п ідготовки фахівців (30 

годин / 1 кредит ECTS). 
Модуль 5.  Інтсrраuія сучасної фахової передвишої та вишої школи в європсйс1,к 11й освітні й  простір: академічна мобільн ість 

викладача та студента (30 годин / І кредит ECTS). 
Модуль б. Взаємодія uикладачів та студентіu в мупьтннаціон�льному осв іт1 1 1,ому ссрслов1нні: унікальні можливості 

особиL-тісного та професійного зроL-тання (30 годин І І кредит ECTS) . 
Дидакт11•1н і  цілі стажування :  
1 .  Знання - слухач знає і розумі<·: глобальні наукові і тuорчі досяп1еш�н та 1 �аслідю1 ,:�ля практики. включаючи:
1 . теоретичні основи та загальні питання, а також окремі конкретні п итання, шо стосуються організанії освітнього процесу в

сучасному ·шутщі фахової 11ередвнщої та вищої (JСніти: 
2. професійні вимоги щодо 1<ом11стснт1юстс.й акмсм іч 1юrо викладача та умов для rо'1внтку ііо1 ·0 і її профес ійних 1 шш1чок;
3. фундаментс1льні дилеми су•1асної цивілізаL1ії тс1 основні у�юни науково-дослід1 1 ої діяль1юсті як невід' см ної час гини сучасної

університетської освіти; 
4. новітні досягнешtя в галузі наук, що склалшот1, теоретичн і  основи педагогічних та і 1-1форщщій 1 1 нх метолів  і технологій та і\ 

застосунання в дидакrи•нюму процесі в галузі професійної діят,ності; 
5 .  новітні і нформаційно-комун іканійн і  методи та технології. що вю:ористонуються н роботі 1 і СТ�'дентами;
6. нrобхіднісТJ, і нтсгр,щії суч<1сних прпфесійних ун іверситеті в  в європсйс1,кий с,світній простір. включаючи академічну

мобіш,нісп, викладачів та студенті в; 
7. необхідність планування та реалі·J,щії постійного професій1юІ'О розвитку uикsшдачів .
1 1 . Навички - слухач може:
І .  зроfіити а1�ал і:.1 і творчнй синтез Ні.Іукових та пJорч11х досягнень J мстою виявлення і1 в1,1рі 1.1.1с 1 1ня дослідницьких 1 1роблем . а

також проблем, пов'язаних з інноваційною та творчою діяльністю; 
2. створити нові елементи 1.11-,ого резуш,тату, готуючи публікац і ї  та п рсзе1 1тщtії на �1 іжнародних конференціях;
3 .  планувати власний розвиток та надихати на ро'Jвиток і нших дослідн11ків та студентів;
4. організація та створення освітнього середовиша поряд з активізаuісю ліз1-1ава_.1ь11ої діяльності студентів;
5 . брати участь в обміні досвідом та ідеями, включаючи і в �1іж11арошю�1у серс;�овищі ; ін і 1 1іюuати дебати та брати участь у

науково�!)' дискурсі ;  використовувати і ноземну мову в мір і ,  шо дозволяє брати учасп, у ,,1 іжнаролному науковому та професі йному 
середовиші; 

6. вирішуоати найск.1а.п 1 1 іші  проблеми, створювати і ннованійні  рішеннн, також і-з в11кор11ста� 1 1 1ям р.:зультатів дос.1 іджсн1,;
7. розробляти матеріали для студсптів та і lІші 1швчал1, 1 1 і  матері алн у галуз і професій ної ліяп1 ,нос·r і  і:з застосуванням І КТ;
8. брати на себе професійну та особисту відповідальні сть за резу.%тап1 в:1асної професі fіної . іяльност і .
1 1 1 .  Со11іал1-,на ко�1петентніст1, - слухач готовий
І .  1 1 роводитн незалежні дослідження ,  що збільшують існую•1і наукові Ті.І твор,,і .1осн11ю11 1я : nр1 1й.v1ати виклики у 1 1 рофссійній

та 11убt1ічній сф1.)рі ,  бсру•1 1 1  до ува�·и: їх етичний вимір, відповіпа.льнісп, за їх 11ас.1 1 ідк11 тn фор.'Іува�1 1 1я щще;н�іі 1 1алеж1 юї повед і 1 1 1<и в 
таких ситуаці ях;

2. критично оцінювати досяп1сшtя ре1 1резентонаної науковоі дисuи 1 111 ін и; д;шал1 крип1чну 0 1.tі н ку ш1асноrо внеску у ро1виток
цісї диснипліни;  вюнання важливості знань у вирішенні п ізнавальних та практичних пробле,, 1 :  

З. до ви1<онш1 1 1я  СОLtіал 1, 1 1их зобон'яза� 1 ь  дослі!lІmк ів  і тпорціu :  і н і ціювання діяльності u і 1 1тср.:сах суспі.Чhстt�а; м 11сл1ти та дію,1 
но-11ідприємниuью1: 

4. підтримувати та розниннл1 суп, дослілни 1 thКОП) та тнорчого серсдонища. вк: 1ючаючи : 1 1ро11с}l(;н1-1я І!ОС.'1іджень самостій 110. з
лотримшшя�, принаипу публ ічної влас1юсті на рсзут,тати досліджень з урахування�� пр1-111ц 1 1 п ів  захисту і нтелсктуа.1ьно'і власності: 

5. до с11 і;�кунаш-1я та щк і 1 1тера1їпшні ко�1пете11т11ості чере:1 злат1 1 ість булувати в'.lаою;�ію " іж виклада•1ами та студентами на
основ і компетентностей та 1.-тудентського п ідходу, використовуючи і ннова11ійні  �1етол.11 нанчання. нключа�оч 11 міжнародне освітнс 
середовище, нідтримуюч11 та створюючи відповідні стосунки у �1 іжнародному 1 1ро(j1сс і і1 ному ссрелов11 1н і .  < ;і��:,;�

-.... 

Кі11 11евнй рсзулhтат стюкування - виконане і ндивідуальне завдання у u111 ·ляді нnукової статті. п ідготовленої до'-'гіу№�·\і;. 
англійською �ювою на те�1у: Jtcal izatioп of tl1c Poteпtia! o.t' Distai1ce l,carпiпg іп the C'o11 text. of Modcп1izatio11 of the Higher Edticai1 о�.} 
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