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ЗВІТ 

про дистанційне закордонне стажування 

у Вищій Школі Агробізнесу м. Ломжа (Польща) 

МУ ЛЯРЧУК Оксани Іванівни 

«Формування компетентності та розвитку професійно-педагогічно"�· 

майстерності викладача закладу фахової передвищої та вишої освіти» 

з «25» жовтня 2021 року по «З» грудня 202 \_ року. 

План проходження дистанційного стажування за вказаний терм1н 

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 фахово'�· передвищої та вищо� освпи, 

проведення фундаментальних наукових досліджень. 

Набуто досвід проведення науково-дослідної 
.. . . 

викладацько1 д1яльност1, 

забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів. 

Вдосконалила свій професійний досвід новими вміннями із оволодіння 

практичними прийомами методиками наукових достджень у галуз1 

педагогіки вищої школи, управління проектами та програмами. 

Ознайомилася із методами та інструментами методології управтння 

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 досвщу з використання ефективних дистанційних форм 



навчання або гібридних програм та дидактичних метод1в, а також 

організації навчання і праці науковців під час пандемії. 

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 вищо"�· освіти, вивчення педагогічного досвіду. В ході 
. . . 

закордонного стажування пщготовлен1 тези та презентащя допов1д1 на 

підсумковій конференції, подано до друку стаття в журнал «ZESZYTY 

NAUKOWE WSA w Loшzy». 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри садшництва 

виноградарства Закладу вищої освпи «Подільського державного 

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

Завідувач кафедри, 

доцент Оксана МУ ЛЯРЧУК 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради факультету 

агротехнологій і природокористування Закладу вищої освіти «Подільського 

державного університету» від J..д_ грудня 2021 р. протокол № .({} . 

Декан факультету 

агротехнологій і природокористування Ольга КОРУНЯК 

Стажист Оксана МУ ЛЯРЧУК 



REPORT 

about distance foreign internship 

at the Higheг School of Agrobusiness in Lomzh (Poland) 

Oksana Mulyarchuk 

"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 "3" December 2021 

The plan fQr passing the distance intemship for the specified period was fully 

completed. 

During the internship, foreign experience was acquiгed in mastering knowledge 

on the competence and development formation of pгofessional and teacher's 

pedagogical skills of а professional institution before higheг and higheг education, 

conducting fundamental scientific research obtained as а result of an intemship at the 

Agrobusiness Higher School in Lomzh (Po]and). 

Experience in the research and teaching activities production, infonnation 

exchange and the expansion of scientific contacts has been gained. 

Improved the existing professional ехрегіеnсе and gained new skills with 

masteгing the techniques and methods of scientific геsеагсh in the field of 

pedagogics, project and program management; higher education. 

1 got acquainted with the methods and tools of pгoject management 

methodology in activities гelated to infoпnatization, гeengineering of business 

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

structure. Educational programs, grant and scholarship projects of the Euгopean 

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 infonnation 

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

methodologica] base of the Higheг School of Agгobusiness. 

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

•



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

organization of training and work of scientists during the pande111ic. 

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, foпns, 111ethods and 111eans of 

teaching; research methods related to project and progra111 111anage111ent in agriculture 

and higher education; study of pedagogical experience. Durin-g the intemship, І took 

part in the preparation for а scientific publication. 

The report was reviewed and approved at а 111eeting of the Department of 

Horticulture and Viticulture of Higher educational institution "Podillia State 

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

Head of Department, 

Associate Professor Oksana MUL У ARCHUK 

The report was considered and approved at а 111eeting of the Academic Council 

of the Faculty of Agrotechnology and Environmental Manage111ent of Higher 

educational institution "Podillia State University" dated Dece111ber Jj}_, 2021, 

protocol № ,(О . 

Dean of Faculty of Agrotechnology 

and Environmental Management 

Trainee 

І 

Olga KORUNIAK 

Oksana MUL У ARCHUK 



WYZSZA SZKOLA AGROBIZNESU W LOMZY 
POLAND 

CERTIFICATE OF COMPLETION 
NO" WSA/27/12/21 

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 2�2021-03.12.2021 �І�
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Rector 
./J.�. 

Head of organizing

committee 



WYZSZA 

szкot.A AGROBIZNESL

ul SttJdencka 19 18-400 �::11:.& 

t І �48 86 216 94 97 fax +48 861 ,� 11 є� 

�EGON 450153672 N\P 718-14- 15- 167 Attac]ш1ent to Certificate № \VSA/27/12/21
Muliarchuk Oksa11a lias coшplet.ed ап inter11ational internsl1ip "Formiпg competeпces and developing professionaJ а1нІ 

pedagogical skills of а teacl1er of higher vocatio11al education institution" v.•it11in the in-se1·vice training progпtm as ап 
element. of Iifelong professioпal development ін the periods 25.10.202 lr. - 03.12.2021 r. 

Т11е inten1sl1ip progi-am comprises б nюdules, еасІ1 of wl1icl1 iнcludes 30 hoшs (1 ECTS CJ"edit) апd is pla1111ed for а 6-week 
сусІе, which \Vill ultimately iпclude І 80 hours (б ECTS credits), of whicl1 30 lюurs (1 ECTS credit) of' syпchroпized lectures; 60 
hours (2 ECTS credits) of practical work оп practical tasks; 90 hours (3 ECTS credits) of iпdependeпt \Vork-the fon11 of studies: 
distaпce Іеашіпg. 

DESCRIPTION OF ACНIEVED LEARNING OUTCOMES 
Masteriпg tl1e шaterial of the intemship prograш: 
Module 1 Organizatioп of the teaching process in а nюdеш vocatioлal uniyersit.y: tJ1e uлity of tЬeory алd practice, iпc]udiпg 

dual educatioп (30 hoшs / І ECTS credit). 
Module 2 Pгofessional requireшeлts fог tl1e teacl1eг's coшpetence and conditioпs f'or tl1c dcYcloprпcпt of l1is/l1er professioпal 

ski\1s (30 lюw-s / 1 ECTS credit). 
Modl!!e 3 Moderп іппоvаtіУе pedagogica] алd inforn1ation teclшologies апd tЬeir LІSe ін tl1e didactic process, includiпg іпсІLІsіУе 

education (30 hours І 1 ECTS credit) 
ModLІle 4 Researcl1 анd exploratory woгk as ап іпtеgгаІ ра1і of пюdет trai11i11g (30 l10L1rs і І ECTS credit) 
Module 5 Integratioп of шоdеш vocatioпal higher educatioл i11to tl1e ЕLІгореап edнcational space: асаdешіс шobility of teacЬers 

and students (30 Ьours І 1 ECTS credit). 
Module 6 TJie interaction of teachers and studeпts ін ал internationa] educatioш1I eпviro111ne11t: ш1іqLІе opportuпities for регsо11аІ 

and professional developшent (30 lюurs / 1 ECTS credit). 
ObjectiYes of tl1e teaching placement: 
І. КJю,vledge - ТЬе student k.tюws and understands: 
wor]d scientific апd creatiYe acllieYeшents and tJie resulting implicatioлs for practice, іпс]нdіпg: 
J. theoretical fouнdatioпs апd genera] issues апd se]ected specific issues сопсеті11g the orgaпizatioп of tl1e teachiпg process іл

а шodern professioлal uпiversity; 
2. professional requireшents coпceming the co111pete11cies of an асаdешіс teacl1er and conditioпs tor the develop111em of !1is/!1er

professional skШs; the пееd to plan and ішрІешепt coпtinuous professional deYelopment ofteachers 
3. fuпdameпtal dile111111as ofmodem ciYi!ization апd essential conditioпs ofreseaгc!1 апd exploration activities as ал integral pan

of modem educatio11 at а uпiYersity; 
4. tЬе latest acl1ieYeшents ін tl1e fie]d of sciences fonпing tl1e tJ1eoretical basis of pedagogical апd infonnation шet.hods апd 

tecЬпologies and tl1eir аррІ ісаtіоп іл the teacl1ing process іл the field of professional activity; 
5. the latest infom1atio11 апd communication шethods and tecЬпologies used in vюrk 1vitli studeпts;
6. the need for integratioп of шоdегn vocatioпal l1igher educatioп institutions І\'іtІ1 tЬе Euгopean educatioпal space, including

асаdешіс mobility of teacl1ers анd studeпts; 
ІІ. Skills - ТЬе student \\'ill Ье аЬІе to 
1. analyze and creatiYely syпtl1esize the scientific апd creative output to identify and soJ,,e researcJ1 problems and those related

to innovative and creative activity 
2. create new elements of tl1is acquis throllgh tl1e prepaгatio11 of publications апd preseпtatioпs at i11temational confereпces;
3. plan tJieir developшcпt апd inspire tl1e devclopmcпt ot· other academics and studeпts;
4. orgaпize апd create an edнcational eпviroш11ent together ,vith intensifyiлg the cogпitive activity of studeпts;
5. take part ін tl1e ехсЬапgе of experieпces апd ideas, also іл tl1e international е.П11 іrош11спr: iпitiatc debate апd participate іл

scieлtific discourse; use а foreign Iaпguage to tl1e extent eпabling ралісіраtіоп іп the intematioпal scieпtific апd professional 
e!1\1ironшent 

6. so]ve t11e пюst complicated problems, create iшюvative solutions, also usiпg tl1e гesu.lis of researc]1 \1/0rk;
7. develop stuclent шаtегіаІs a11d оtІ1ег trainiпg mat.erials іп tl1e field ofpгofessioпal acti,rities t1sing ІСТ;
8. take protessioпal and репюпаІ respoпsibility for tl1e results of tl1eir оwп апd joiпt professioшil actiYities_
ІІІ. Socia] competeпcies - TJie stlldent is ready ro
1. indepeпdent researcJ1 expandiпg the existing scientific ,шd creatiYe acЬievemeпts; takiп� t1p cl1alleпges іл tlie pгofessioпal

апd public spl1ere taki11g into accoнnt: tЬeir etJ1ical dішепsіоп, respoпsibility for tl1eir conseчlleпces. ашJ forшшg pattems о( 
арргоргіаtе conduct іп sucЬ situations 

2. critically eva]uate tl1e achievemeпts of t11e repгeseпted scientific discipli11e; critically eYaltiate t!1еіг contributioп to the
development ofthat discipline; recognize tЬе sigпificaпce ofk.tю\vledge іп solviпg cogпiti,,e апd practical problems; 

3. fulfil] t]1e social obligatioпs of researcЬers алd creators; iпitiate асtіоп for tl1e рнЬ!іс iпterest: think апd act і11 ап entrepreпeurial
шаnпеr;

4. uplюld апd develop tl1e et!юs of tl1e тesearcll апd creative enYiro1ш1eпt, iпclнding independeпt]y co11dнcti11g reseaгcl1,
respectiпg tl1e priпciple of рнЬІіс owпership of researcl1 resu]ts, takiпg іпtо accouпt tl1e ргіпсірlеs of i11tellectua] property protectioп;

5. co111.111ш1icative-i11te!'activc со111реtепсе tl1rougl1 tl1e ability to bui]d co111pe1e11cy-bascd апd srLJdeпt-ceпtered 1eacl1er-stude11t
interaction using imюvative teacl1iлg methods, inc]udiпg tЬе іпtеп�аtіопаІ educationa] е11Уіrош11епt. maintai11i11g апd establishing 
appropriate relatio11sl1ips іп ап iпternatioпal pгofessioнal cnviгoпшent. /'-"' ,, 

The outcoшe of the iпdividltal iпtemsJiip assignmcпt in tl1e fon11 of а rcsearcl1 artic Іс prepared tог publicatiQil'iilJ�r,lish оп the 
topic: Сошреtепсе of t!1e researcher in t]1e detemlined yields of\\,l1ite cabbage depeпdiпg оп the influence of cultiv.@f��Г1110Jogy 
elemeпts іп the coпdrtioпs of tlle Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. : \�{:1:��,е :

\._: ,';-.-.:....;: 
(1т;• 
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WYZ SZ.A 

S Z KOtA A G R O B I Z N E S U

u :  Stнdencka 1 9  1 8-400 t.omz:a
tel. •48 86 21 6 94 Н7 f,;,x +48 86 215  11 8\Виша Школа Агробізнесу о Ломжі (Польща) 
REGON 4501 53672 t--!IP 7 1 8-1Дод5т¼7до серт11фікату Mнliarchuk Oksana №WSA/27/12/2 1 

про проходження МіжАародноrо стажування " Формування компетентності та розв11ток професійно-педагогічної мнйt·герності 
виюшдача закладу фнхової передвищої та ви шої освіти» в рамках 11рограми підвищення квал іфікації як с"ладової 

безперервного професійного наочання впродовж життя, терміни 25. I 0.202l r. - 03.1 2.202І r. 

Програма стажування включає б модулів, кожен з я ких охоплює 30 годин ( 1  крсщп ECTS) і 1 1J 1aнyпhcw на б-тижневий 11икл, 
який в кінцевому рахунку включатиме І 80 годин (6 кредитів ЕСТS), з яких 30 годин ( І кредит ECTS) лекції у формі синхронізованих:  
60 годин (2 кредити ECTS) практична робот� з виконання практичних :ншдань; 90 годнн (3 кредити ECTS) самостійноі р()боти. Форма 
1 1аnчання: дистанційне навчання. 

Загальні цілі стажування: надання освітніх І ЮСІІ)Т у галузі п ідвищення кваліфі к,щії слухач і в  в органі:1щії оснітньої діяльності 
з ефектинним залученням усіх учасників проuесу дистанuійно1 ·0 наnча�тя :  підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 
педагогічних працівників закладів фахової персдвншої та вищої освіти відповідно до сучасних n11м<н· у 1·а11узі освіти та забезпечення 
якості освіти; набуття сдухача�ш нових компетентностей та нлосконалення набутих раніше компетентностей як частини їхньої 
професійної діяльності. 

ОПИС ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІ В ОСВІТИ 
Оволодіння тсоретични!/'1 матеріалом програми стажування: 
МодуЛІ, І .  Організація освітнього процесу в сучасному "Jакладі фахової персдвищої та нищої освіти: єдність теорії і праю-ики, 

включаючи дуальну освіту (30 годин І 1 кредит ECTS) . 
Модуль 2. Професійні вимоги ло компел:�нт1іості н11ю�адача та умони розвитку його професійної �,аіістсрності (30 го;1r1 1 1  / І 

кредит ECTS). 
Молу.% З. Сучасні інноваuійні педагогічн і  П інформа11 ійн і  техноло1'ії та їх застосування у освітньому процесі, включаючи 

інклюзивну освіту (ЗО годин / І кредит ECTS). 
Модуль 4 .  Науково-дослідницька та пошукова робота як невід'ємна складова сучасної додипломної підготовки фnх іщів  (30 

годин / І кредит ECTS). 
Модуль 5 .  Інтеrраuія сучасної фю:ов()ї передш1шої та вищої 1 1 1 коли в європейський оснітніІ1 простір: академ і чна моfїілhністh 

викладача та студента (30 годин / 1 кредит ECTS) .  
Модуль 6.  Взасмодія виклада-1ів та стулснтів в �1ульп1націо1Jальному освітн 1,ому с�редовнщі :  уні калші мQ}клняості 

особистісного та професійного зростання (30 го,uин / І кредит ECTS). 
Д�щактичні  цілі стажування: 
І. Знання - слухач знає і розум іс глобальн і  науков і  і творчі досягнення та наслідки д.1я 1 1ракт11 ки, вклю-�аючи: 
1. теоретичні основи та загальні питання. n також окремі конкrетні 1 1итнннw, що стосуюп,ся ()рrш-1 ізації освітнього про1.1есу в

сучасному зауладі фахової псредвищої та nищ()ї освіти; 
2 .  професійні вимоги щодо ком1 1етснтностей ак,щемічного никлнла,1а та умов для 1ю1uитку його / її профес ійних 1 1аш1чок:
З .  фундаментальні ди11ем11 сучас1юї ц11nіл ізації та основні  у,,юви науково-дослідної дія.11,ності як  нсвід'смної частини сучасної

університетської освіти; 
4. новітні досягнення 11 1··а.�узі наук, що скм1.1щюп, теорстнч11і основи педагоrі<1ннх та інфорщщіІ1н11х методі в і тсх,-ющн·і й  та їх

застосування в дидактичному процесі в галузі профссііі11ої діЯ.%fЮсті: 
5 .  нояітні інформаuійно-комуиікаційні  �1сто:1и та тt:хнології, що використовуються в роботі зі студентами:
6. необхідність інтеграції сучасю1х професі і1них уні верситетів в свропсйс1.к11 іі оснітній простір, вюючаю• 1 11 ака11tмічну

мобільність викладач ів та студентів;  
7. необхідність планування та реал ізаuі і постіііного 1 1рофесій 1 1ого розвитку в11кладачів.
1 1 . Навички - слухuч може:
І .  зробити аналіз і творчий с11нтез наукових та пJорчнх дося11-1�н ь  з �1етою в11явпен ня і1 вирішення дослідницьких 11роблс�1. а

також проблем, пов'язаних з інноваційною та творчою 1 1 ія J1ьністю; 
2. створити �юві елементи цього результату, 1 ·отуючн публ іканії та прс·JентаLІії на ,1 іжнародних конфсре1щі я, ;
З. планувати власний розвиток та надихати па ро"Jвиток інших дослідників та студс1 1ті в;
4 .  організація та створення освітнього серсдош1ща гюряд з акт1шізаuією пізнава.r1 1,11ої діял1,ності студентів;
5 . брати участь в обмін і  доснідом та ідеями ,  включаючи і в міжнар()дному сер�11ояищі: інініюватн дебати та 6рап1 учсtсть у

науковому дискурсі; никористовувати і ноземну .,юву в м ірі ,  1 110 jІОЗволяс брати участь у міжнародному 1�ауково�1у та 1 1рофссіі1ному 
середовищі; 

6. вирішувати найскладніші проблеми, створювати і нноваціі1ні рішення, також і:з використанням ре"Jульлпі н ..1ос_11 ідженh;
7. ро"Jроблю-и матеріали для стущ:нтін т.-1 і н 1 1 1 і  навчальні  щ11сріал11 у 1 ·u,1y:i i профссій rюї діял�,ності і :з застосу1Jа1 1ням І КТ;
8. брати на себе професійну та особисту відповідал 1, 1 1 і сть за рс3уп�,тс1ти вл.:1сної професійної діяльності.
ІІІ. Соціuлr,ва компетентн ість - слухач готоІJнй
І .  провод11т11 незалежні дослідження, що з6іт,шують існуючі наукові та творчі ,r10ся1'нення ; приймати викm1ки у 1Jрофес ійн і й

та  публічній сфері, беручи ло уваги: їх етичн11й  внмір. ніююві,'!аJІьнісТІ, за  їх наслідки та формування моденей на!Ісж1юї поведінки в 
таких ситуаціях; 

2 .  крити•шо оцінювати досяп-1ення рснрезсптоl\а1юї наукової ю-1сцнппію1: 1щвnп1 крнти•1ну оці нку опасного вн�ску у розвиток
uієї дисuиппіни : визнання важливості знань у uиріше1 J І І і nіз 1 1аом1,н 11 �  та гтрактичних проблем ; 

З. до внконаннw соціа;1 ьню, зоfіов'я1а111, лослі.'l1 1 1 1к ів і тво1тін: ін і ціювання ;1 іяльності н і нтересах суспіт,ства: �1нсл 1-п11 та ліяп-1 
r1◊-11ідприємницьки: 

4. підтримувати та розвинати суть дослід�нщького та Т9орчого ссредонrнuа. включшоч 1-1 : провелення дослідже111, сам()СТі ііно. з
дотриманням принuиnу публіч11ої власності на ре:�уньтатн лослідже11 ь  з урахуванням принципів  захнсту інтелект уаJ1ь1юї u!1аснос, і :  

5 .  до с11 іпкування та має і нп:рактивні ко:с, пстснт1 1ості чсре1 златність будунат1-1 юаємод ію м іж викладачами та  сту11ентами ІНІ
основі компетентностей та студентського підхолу, в1 1кор1 1стовуюч11 іннонаLt іПн і  методи навчання , UІ\JІ ІОча�о'111 міжнародне, осnітнс 
середовище, підтримую•ш та створюючи від1ювідні стосунк�1 у міжнарод1 10�1у лрофссійно�1у середовищі. 

Юнневий ре'3уньтат стажування - виконан� і 1 1днвід;·.-1., 1ь1 1с завдання у виr'ляді наукової статті, п ідготовжної J10'/1x�:i�_a1 lЇi
англійською мовоІО на тему: Соrпреtепсс 01' tІк, геsе<1п;І1е1· ін 1І1е d.::1eп11incd yiclds of wl1 i te calil1agc dcpc11diпg 011 tІн: iпtlucпc�f..R1i�1iJJiion 
techпology elements in thc conditioпs of t!1e Right-Bank Forcs1-St.:ppc of L!krai11e. 
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