ЗВІТ
про дистанційне закордонне стажування
у Вищій Школі Агробізнесу
(Wyzsza Szkola Agrobiznesu) м. Ломжі Республіка Польща
НЕБАБИ Катерини Станіславівни
з «25» жовтня 2021 року по «03» грудня 2021 року
У зазначений термін проходила дистанційне Міжнародне стажування
«Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності
викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» в рамках програми
підвищення кваліфікації як складової професійного навчання впродовж життя на
базі Вищої Школи Агробізнесу в м. Ломжі (Польща).
Навчання у створеній групі «Staz 25.10.2021-03.12.2021» тривало шість
тижнів з розподілом по б годин кожного дня. Програма стажування складалася із
шести модулів, кожний по 30 годин; усього - 180 годин (б кредитів ECTS).
Лекції відбувалися в програмі Microsoft Teams, що дозволяє розміщувати
навчальні матеріали, лекції, завдання, оголошення тощо, які були доступні
впродовж всього перюду навчання.
Програма стажування включала наступні теми (модулі):
1. Організація освітнього процесу в сучасному закладі фахової передвищої
та вищої освіти: єдність теорії і практики, включаючи дуальну освіту.
2. Професійні вимоги до компетентності викладача та умови розвитку його
професійної майстерності.
З. Сучасні інноваційні педагогічні й інформаційні технології та їх
.
.
.
.
застосування у освІТньому процес�, включаючи шклюзивну освІТу.
4. Науково-дослідницька та пошукова робота як невід'ємна складова
сучасної до дипломної підготовки фахівців.
5. Інтеграція сучасної фахової передвищої та вищої школи в європейський
освітній простір: академічна мобільність викладача та студента.
б. Взаємодія викладачів та студентів в мультинаціональному освітньому
середовищі: унікальні можливості особистісного та професійного зростання.
До кожного модулю надавалось відповідне завдання, які виконували і
надсилали на електронну пошту кершника стажування.
За час проходження стажування засвоєно зарубіжний досвід професійної
...
.
.
.
.
д1яльносп викладача уншерситету та тенденцн розвитку освІТянського процесу.
Поглиблено знання щодо сучасних компетенцій викладача (професійно
педагопчна, психологічно-педагогічна, фахова, інформаційна, комунікаційна,
мовленнєва, дослідницька, навчальна, здоров'я-збережувальна, соціальна) та
яким чином вони досягаються. Ознайомився з інноваційними педагогічними

.
.
технолопями, новпюми методами 1 технолопями оргаюзацн дидактичного
процесу, можливостями особистісного та професійного зростання.
З метою збільшення цитувань у Google Scholar до WSA подано власні
наукові публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або
Web of Science Core Collection, та наукові публікації у виданнях, включених до
переліку наукових фахових видань України.
В ході закордонного стажування підготувала до друку у журналі « Zeszyty
Naukowe WSA w Lomzy » наукову статтю «Impact of nutrition system on the duration
ofthe growing season of garden peas in the Westem Forest-Step·pe in Ukraine» обсягом
0,9 друк. арк. Також додатково брав участь у підсумковій Міжнародній науково
практичній
конференції
«Розвиток
освітньої
системи
в
галузі
сільськогосподарських наук - від теорії до практики» 04.11.2021 р., де он-лайн
виступила з презентацією «Урожайність сучасних сортів гороху посівного в
умовах Лісостепу західного» та представив тези.
Отже, індивідуальний план проходження дистанційного стажування за
вказаний термін виконано у повному обсязі.
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри рослинництва, селекції
та насінництва Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» від 6
грудня 2021 року, протокол № 7.
Завідувач кафедри рослинництва,
селекції та насінництва, професор
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Вероніка ХОМІНА

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради факультету
агротехнологій і природокористування Закладу вищої освіти «Подільський
державний університет» від 29 грудня 2021 року, протокол № 10.
Декан факультету

Ольга КОРУНЯК

Стажист

Катерина НЕБАБА

REPORT
оп distance foreign internship at the Higher School of Agribusiness
(Wyzsza Szkola Agrobiznesu) Lomza, Republic of Poland
Kateryna NEBABA
from "25" October 2021 to "03" December 2021
During this period І passed а distance Intemational intemship "Fonnation of
competence and development of professioпal and pedagogical skills of а teacher of
professional higмer and l1igl1er education" іп tl1e fгamework of in-service training as
part of lifelong leaming at the Higher School of' Agribusiпess іп Lomza (Poland).
Training in the cгeated gгoup "Staz 25.10.2021-03.12.2021" lasted six weeks
with а distribution of 6 lюurs еасІ1 day. The intemsl1ip program consisted of six
modules, each lasting 30 hours; in total - 180 hours (6 ECTS credits).
The lectures took place in the Micгosoft Teams ргоgгаm, which allows you to
place training materials, lectures, tasks, announcements, etc., which were available
throughout the training period.
The intemship program included the follo\ving topics (111odL1les):
1. The organization of the educational process in а modem institution of
professional higher and higher educatioп: the unity of theory апd practice, including
dual education.
2. Professional reqнirements for tl1e competence of the teacher and the
conditions for the development of his pгofessional skills.
3. Modem innovative pedagogical and infoпnation teclшologies апd their
application in the educational process, including inclнsive education.
4. Research and exploration woгk as an integral рагt of modem diploma
training.
5. Integration of modem professional hig\1er and higl1er sclюol into tl1e
European educatioпal space: academic mobility of tеасІ1ег and student.
6. Interaction of teachers and stнdents in а mнltinational educational
environment: unique oppoгtuпities for personal and professioпal growth.
Each module was assigned а corresponding task, which was perfoпned and sent
to the e-mail of the intemship sнpervisor.
During the internship, the foreign experience of the university teacher's
professional activity and tгends in the development of the educational pгocess wеге
mastered. In-depth knowledge of modem competencies of the teacher (professional
pedagogical, psychologica\-pedagogical, professional, infoпnational, commнnication,
speech, research, educational, health-preserving, social) and how they are achieved.
Не got acquainted with innovative pedagogical technologies, the latest methods and

technologies of orgaшzшg the didactic process, opportunities for personal and
professional growth.
In order to increase citations in Google Scholar, the WSA submitted its own
scientific publications included in the scientometric databases Scopus or Web of
Science Core Collection, and scientific publications included in the list of scientific
professional publications of Ukraine.
During his intemship abroad, he prepared for publication in the joumal "Zeszyty
Naukowe WSA w Lomzy" а scientific article "Impact of nutrition system on the
duration of the growing season of garden peas in the Western Forest-Steppe in Ukraine"
in the amount of 0.9 arch. Не also took part in the final Intemational scientific-practical
conference "Thebry and methods of professional development of teachers as а
component of lifelong leaming" on November 04, 2021, where he made an online
presentation "Yield of modem varieties of peas in the Western Forest-Steppe" and
presented theses..
Thus, the individual plan of distance intemship for the specified period has been
fully implemented.
The report is examined and agreed at the meeting of the Department of Crop
Production, Selection and Seed Production Department Faculty of Agrotechnology and
Nature Management Higher educational institution «Podillia State University»
December б, 2021, protocol № 7
Head of the Department Depaiiment of
Crop Production, Selection and
Seed Production, professor

Veronica КНОМІNА

The report is examined and agreed at the meeting of the Academic Council of the
Faculty of Agrotechnology and Nature Management of the Higher educational
institution «Podillia State University» (Ukraine)
December 29, 2021, protocol № 10.
The Dean of the Faculty
Trainee
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Olga KORUNYАК
Kateryna NЕВАВА

WYZSZA SZKOLA AGROBIZI\TESU W LOMZY

POLAND

CERTIFICATE OF COMPLETION
NO. 'NSA/28/12/21
THIS CERTIFICATE IS GIVEN ТО

'О -

for successfully completing
international internships "Formation of competences and
development of professional and pedagogical skills of а teacher in а
higher vocational education institution 11 as ра rt of а continuing
professional development programme throughout life.
The programme consists of 6 modules and is av1arded 6 ECTS credits
(180 hours) from 25.10.2021-03.12.2021
.
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•si. +48 86 216 94 97 fax +48 86 215
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REGON 450153672 NIP 718-14-15-167 Attaclш1eпt to Ceгtificate № ,vSA/32/12/21
Padalko Tetiai1a l1as coшpleted ап interпatioпal iпter11sl1ip "I<'o1·шing coшpetences and de,,elopiпg prufessiunaJ анd
pedagogical skills of а teacl1er of l1igl1er vocational educatioп institutio11" ,vithin tl1e in-sei-vice traiпiпg program as an
element of lifeloug professioпal development in the per·iods 25.10.2021r. - 03.12.20211·.

The intemsl1ip prograш comprises 6 nюdules, еасЬ of whicl1 includes ЗО lюurs ( І ECTS credit) апd is planned for а 6-\1/eek
cycle, wЬісЬ will ultimate]y iпc]ude 180 Jюurs (6 ECTS credits), of \1/І1ісІ1 30 hours ( І ECTS credit) of synchroпized lectures; 60
hours (2 ECTS credits) of practica] work оп practical tasks; 90 lюurs (3 ECTS credits) of iпdependeпt \1/0rk-t11e foпn of st1.1dies:
distaпce Jеашіпg.
DESCRJPTION OF ACНIEVED LEARNING OUTCOMES
Masteri.11g the шaterial oftl1e intemsl1ip program:
Module 1 Orgaпizatioп of tl1e teachiпg process in а modem vocatioпal uпiYcrsity: tJic uлity of theoгy апd practice, iпcludiпg
dнal еdнсаtіоп (ЗО lюurs і 1 ECTS credit).
Modu]e 2 Professioпal requiremeпts for tl1e teacller's competeпce апd conditio11s for tJ1e developшeпt of his/her prof'essioпal
skills (30 lюurs / 1 ECTS credit) .•
Modu]e 3 Moderп i1movative pedagogical апd іпfолпаtіоп teclшologies апd theiг 11se іп tl1e didactic process, iпcludiпg iпclusiYe
education (30 hours / 1 ECTS credit)
Modu]e 4 ResearcЬ апd exploratory \l'Ork as ап iпtegral pan of modem tтаіпіпg (30 lюt1rs / 1 FCTS cгedit)
Module 5 Iнtegration of modem vocatioпal 11igl1er educatioп іпtо tJ1e Eurupean euucatioшil space: acade111ic люЬіІіtу ofreacl1eгs
апd studeпts (ЗО lюurs / 1 ECTS credit).
Modu]e 6 The interactioп of teachers апd students іп an internatioпal educatioпal e11Yironment: t111iчt1e oppoгt111uties fo1· регsолаІ
a11d professional development (30 lюurs / l ECTS credit).
Objectives of tl1e teacl1ing placeшent:
І. Kn0\1/ledge - The student kпO\\'S апd uпderstands:
world scientific and creative achieveшeпts апd tl1e resultiпg implicatioпs fol' practice, іпсІuсІіпg:
1. tl1eoretica] fouпdatioпs and geпeral issues апd selected specific issues сопсегпіпg tl1e orgaпization of rl1e teaclliпg process іл
а modem professioпaJ university;
2. professioпal reqLІiremeпts сопсешіng the сошреtепсіеs of ап academic teacl1eг апd co11ditioпs for tl1e developmeпt of llis/11er
professioпal skills; tl1e need to рlап a11d ішрlе111епt coпtiпuous professioпal develop111e111 of reacl!ers
3. fuпdaшcпtaJ dilemmas of modern civilization and esseпrial coпditioпs of researcl1 and ехрІогаtіоп acri,·ities as ап iлtegral part
of modem educatio11 at а tШiYeгsity;
4. tЬе Jatest achievements іп the tield of sciences foпniпg the theoretical basis of pedagogical апd іпfопnаtіоп 111etlюds апd
techпologies апd their appJicatioп іп the teachiпg process іп tlle field of pгofessioпal activity;
5. tl1e latest іпfопnаtіоп апd со111шuпісаtіов methods апd teclmologies нsed ів \voгk 1,1'itl1 stнdeпts:
б. the need for iпtegratioп of пюdеm vocatio11al lugher educatioп iпstitutioпs \vitl1 the Еuгореап edticatioпal space, iпcludiпg
academic mobility of teachers a11d studeпts;
Jl. Skills - The st1.1de11t �,ill Ье аЬ]е to
1. a11alyze апd creative]y sy11tl1esize tbe scieпtific апd creativc output to idcпtif:,, апd so!Ye 1·esearcl1 problems авd tlюse related
to iпnovative апd creative acti,1ity
2. create пеw elemeпts of this acquis thгougl1 tЬе preparalioп of publicatioвs апd pгcseпtatioпs at іпtешаtіопаІ contereпces;
З. р]а11 theiг deYe]opmeпt апd іпsріІе tЬе deve]opшeпt of otl1er acadeшics апd sшdeпts;
4. organ.ize апd create ап educatioпal епУіrопmепt together \vі1І1 iпteпsifyiлg tl1e cog11it.iv"e activity of studcпts;
5. take pa1t іп the excliaпge of expei-ieпces апd ideas, also ів tl1e i11ten1atio11al eпviroшneлt; iпitiate debate a11d participatc іп
scientific discuurse; use а fo1eig11 la11g11age to tl1e exteпt епаЬІіпg participatioп іп tlie іпtеrпаtіопа] scieпtific апd professioпal
environment
б. soJ,,e the шost coшplicated problems, create iпr10\1ati ve sol11tio11s, also нsівg rl1e гesн]ts of" reseaгcl1 \1/0rk:
7. deveJop studeпt materials апd other traiпiпg materials ів t!Je field of professioпal acti\1 ities нsіпg ІСТ;
R. take professioпal аші perso11al .1·espo11sibility f"or tl1e results of their U\\111 <111d j,,iпl professioнal activities.
ІІІ. Social сошреtепсіеs - ТJ1е stнdeпt is ready to
І. іпdерепdепt reseaгcJ1 expaпding the existiпg scieлtific апd creative acl1ie\1e111e11ts; takiпg Llp cl1alleпges in the proГessional
апd public sphere takiпg іпtо accouпt: tJ1eir etl1ical diшension, respoпsibiJity tor tl1eir сопsечuепсеs, авd formiпg pattems оГ
appropriate coпduct in sucl1 sitнatioпs
2. critically evaluate the acl1ievemen!s of tlie represeпted scieпtific discipline: cгitically evali1ate their coпrribution to tl1e
developшeпt of that discipliпe; recogпize the sigпificaпce of kпO\\'ledge in solviпg cognitive апd ргасtісаІ problems;
3. fulfiJJ t!Je social obligatioпs of researchers апd creators: i11itiate асtіоп for the pllblic iпterest: tl1i11k апd act іп ап енtrерrепешіаІ
marшer;
4. upbold апd develop tlle eth.os of tl1e researcl1 апd creatiYe e11Yiron111e11t, iпcludiвg i11depe11deпtly condLІcting researcll,
respectiпg the ргінсірlе of public O\\rпership оГ researcl1 reslllts, takiпg і1110 accouлt tl1e ргіпсірІеs о{ iпtellectual property protectioп;
5. co11mшпicative-i11teгacti,1e сошреtепсе tl!rougll tl1e abiliry to ЬніІd compctcпcy-based аші srudeпt-ceпtered 1eacl1er-st1.1deпt
iпteractioп llSi11g iппovative teacl1i11g шethods, iпcluding the іпtеrпаtіопаІ edLІcatioпal e11\1iro11111e11t. rnaiпtaiпiпg авd establishiпg
·
appmp1iate гeJatioпsl1ips іп ап iпtematioпal professioпal eпviro1m1e11t.
,?��,--.
ТJ1е outcoшe oftl1e iлdividLІal iпteп1sl1ip assigшпeнt іп tl1e Гоm1 of 3 researcli а11ісІе ргерагес\ !ог pLІblicatioп іп Enw�;&,-�/j�'t�e
topic: Elements of1.:ulti\1 atio11 tecluюlogy апd ra\v material realizatioп 0Гс!1ап10111іlе !Jy agricнltш·al co1111110diry prod'! c;��½f:
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п ро проходження Міжнародного стажування " Формува н ня компетентності та розвиток профссіі'tно-псдагогічної �1айстерності
в и кладача закладу фахової передвнщої та 1111 щої освіт11» в раш,ах програми п ідвищення кваліфікації як складово'і
безперервного п рофесійного навчання впродовж ж11ття, терміни 25.10.2021 t·. - 03. 1 2.202I r.
nporpaмa стажування включає б модуді А, кожен з я ких охоппює ЗU годин ( І креднт tCTS) і плш1)тпсн ш1 6-т11ж11свиГ1 11нкл.
який в кінцевому раху1-1 ку вю1ючатимс 1 80 годин (6 кредитів ECTS), з 11 к11х ЗU годин ( І креднт ECTS) лекнії у формі с11нхронізова1111х;
60 rоднн (2 кредити ECTS) пракїична робота J никонання пр,жп1чних 1ав,1�нh: 90 �·один (3 кредити ECTS) самостійної p0Go1 и. Ф11р,,1а
навчання: дистанційне навчання.
Заrаш,н і нілі стажування: надання освітніх послу�· у rалузі 11ідв11щс11ня кваліфікації с11ухачіо 13 орrанізаt\ії освітньої діял1,11ості
з ефективним ЗаJІ)"tенням усіх учасників пронесу д11ста11uій1 юго 11авчання; піднищення кnаліфі кації науково-11едагогіч 11нх та
педагогічних працівників закладів фахової передвищо'і та вищої освіти відповідно 110 сучасних 1шщн · у 1·а.,1узі осиіти та забезпечення
якості освіти; набу-пя сдухачами нових компетентностей та вдосконалення набутих раніше ком11етентностей як 'Jастини їх н1,о·і
професійної діяльності.
ОПИС ОДЕРЖАНИХ РЕЗУJІЬТАЛВ ОСВІТИ
Оволоління теоретичним матеріалом програмн стажування:
Модуль І. Орган ізація освітнього прош:еу в сучасно�1у закладі фахової 1 1ередш1щої та ви щоі ОСАіти: сдність теорії і 1 1рактикн.
включаючи дуальну освіту (30 годин / І кредит ECTS).
Модул1, 2. Професі йні вимоги до компетентно..:ті вик1нu.tача та умоnи [IO'JRИTK)' йОїї) нрофесі і-і ної майстерності (30 го;1и н і І
кредит ЕСТS).
Модуль 3. Сучасні і нноваційні педа�·о1·ічні іі і нформ,шій11і технології та 'іх з,кгосування у оснітньому 11роцссі. ш,лючаю,,11
і нклюзивну освіту (ЗО годин / І крсшп ЕСТS).
Модуль 4. Науково-дослідницька та пошукова робота як нсвід·є�нш складова сучасної дод1шло,,нюї п ідrотоню1 фахівні н (30
rодиf! / І кредит ECTS).
Модуль 5. І нтеграція сучасної фахової псредвищої та нищо'і ш ко1111 в свропсйський освітніfі простір: академічна ,\ Іобі:11,ніст�
викла.п.ача та студента (30 годин / І кредит ECTS).
Модущ, б. Взаємодія викладачів та студенті н в чульт1-1 на11іональному освітн1,ому середовищі : уні кальні �юж.1111вt1сті
особистісного та професійного зростання (30 голин / І кредит ECTS).
Дидактичні нілі стажування:
І . Зшшня - слухач знас і розуміє: rлоlіш1,ні 1�ауко н і і тнорч і досягнt11ня та наслідки для практики, включаючи:
І . теоретичні основи та загальні питання, а також Оt<рсмі конкретні 111пання. що стосуюл,ся органіJа1 1їі ос.вітн ьо,-о про1 1есу в
сучасному заула.uі фахово·, п�::редвнщої та вищої освіти:
2. професій н і ви�югн щодо компетентностей акаде�1і ч ного ВНКіНlд;l'Ш та умоn для розвнтку iioro І її професі і1ннх навичок;
З . фундаментальні дилеми сучасної цивілізації та основні умони науково-дослідної діяльності як невід' ємної части 1 1 1 1 суч асної
університетської освіти;
4. новітні досягнення в галузі наук, що скпадають т�орстичні основи педагогічних та і нфор�1ш.tі й н нх �,етодів і техно.1 огі й та ·іх
застосування в дидактичному процесі в галузі професійної діял1,1юсті;
5. новітні jнформаuійно-кт,1унікацій н і метод11 та тех_1-юлогїі, що використовуються в роботі зі студентами;
б. необхідн ість інтеграції сучасних професійних ун іиерситсті в в шропсйс1,кий освітні й п ро,,·гір, нключаюч н акалемічну
мобільність викладачів та студентів ;
7. нсобхідніст1. планування та реалізації постій ного професійного розвитк) в11кладачіn.
11. Навиqки - слухач може:
І . зроііити аналіз і твор'1 11й синтез наукових та творчих 11осяrне11h з метою виявлення іі вирішення лосл ідн1щью1х 11робло1, а
також проблеl\-1 , пов'яза1-1их з і н новаuійною та творчою діялhністю;
2 . створити нові елементи ц1,ого результату, готуючи 1 1убпікацїі та r�резе1пації на міжнародних конферс1щіях;
3. nланувати власний розвиток та 1-1адихати н.-1 рознитuк і н ш и х дослідн11 к і н л:1 стулентін:
4. організація та стноренн я освітнього серсдовиша поряд з акти ві:занісю 11ізнаваль11ої діял1,1- ю сті студентів;
5. брати участь n обміні досвідом та іденм н, ВІ(ЛJОчаю•н1 і в м іж1 tародному с�:редовищі; ініціювати дебати та брати участ1, у
науковому дискурсі; використовуватн і ноземну мову в мірі, що дозволяє брати участ1, у міжнародному науковому та 11рофесі й11ом)
середовищі ;
6. вирішуnати найскладніші проблеми, стнорювати і н новаційні р і 1 1 1енн11. також із використанням результатів дослідж�111,:
7. розробляти м атеріали для студентів та і11111і навч 3л1,ні матсріа,1 11 у галузі професі й ної ліл:�ьності із застосуван ням І КТ;
8. брати на ceGe професійну та особисту вію1оІ!ілалhН іL~1·ь за резульл1r11 власно'і профсс ійно'і ліяльності .
Ш. Соuіальна компетентність - слухач готоІJ11й
1 . проводит11 не3алежні доспідже1-1 ня, шо збільшуютL існуюч і наукові та творчі дося гнення; пр11йман1 виклики у 11рофе�ій11іі1
та публічній сферj, беручи до уваги: їх ст11 чний оимір, оі,'l, повідал 1,11ість за їх наслідки та формування \Юделеіі належ но'і поn,�лінки в
таких ситуаціях;
2 . критично оцінюuати дося гнення ре1 1ре-Jентонано'і наукоrюї лисн1111л і 1 1 11: ;1ават�1 критичну сщінку власного внеску у рщниток
uit'i 1111сц11плі1-1и; визнання важливості знань у вирішrнні 11із11аnаль1111х та праhїичних проблем;
3. до оикона�шя соціал1,1111х зобов'язань дос.1ідш1 ків і твор1tів: і н і 11іюнання діяльності в і нтересах суспільства; мнстпи та діяти
по-11ід11риємниш,к11 :
4. підтримунати тн розвивати суть лосnі;tниt thкого та твор,ю1·0 сере;ю1н1ша, включаючи: проведення досліджень самостійно, з
дотриманнЯ,\t 11р11нu1111у публічно'і власності на резулhл�ти ;юсліджень з урахувш ,иям принципів зах11сту інте11ектуальної nлас,юсті:
5. до спілкування та мас і нтерактивні ко�11 1сте1 1т1юсті •1ерсз щатніст� будувати взаємодію між никладачам11 та ,тудсmамн на
о�нові компетентностей та студентського 11 ідходу, никор истовую,1и і 1 1 новаціі-і ні .,-1етод11 навчання, вкшочаючи міжнарод1н; ,,с:нітн,
середовище, підтримуючи та створюючи від11онідні стосу1 1 к11 у �1 іжнаролном\• 1 1рофесійному середовиші.
Кінцевий резул ьтат с-і-ажування - 1311конш1с і11лн віду�11ьне завда1 1 11я у вигляді ІJаукової статті. п ілготовлt,ної до П):6Щ§.�ІJії
англійською мовою на тему: Eleme11t, 01· cLІltivat ion tcchпology and га\v niatc1·i:1I гсаІіzа1іо11 of ct1a111oniilc Ьу agric11 ltura\ co1111nodity-pro,9,:i c��rs,
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