
ЗВІТ 

Про дистанційне закордонне стажування 
у Вищій Школі Агобізнесу м. Ломжі (Польща) 

ТАРАСЮКА Валерія Анатолійовича 
з «Формування компетентності та розвитку професійно-педагогічної 
майстерно�ті викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» 

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

План проходження дистанційного стажування за вказщ-1ий термін виконано 

в повному обсязі. 

За час проходження стажування засвоєно зарубіжний досвід з оволодіння 

знаннями з формування компетентності та розвитку професійно-педагогічної 

майстерності викладача закладу фахової передвищо1 та ВИЩО!

осшти,проведення фундаментальних наукових досшджень, здобутих у 

результаті стажування у Вищій Школі Агобізнесу м. Ломжі (Польща). 

Набуто досвід провадження науково-дослідної і• викладацько1· 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, управшння проектами та програмами вищо� 

ОСВІТИ. 

Ознайомився 1з методами та шструментами методолог11 управшння 

проектами в діяльності, пов'язаній з інформатизацією, реінжинірингом бізнес

процесів. Ознайомився із принципами проектування організаційної структури 

проекту. Освітніми програмами, грантовими та сьипендійними 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 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 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

. 

. . управшнням проектами та програмами в галуз1 сшьського господарствата
. і 

вищої освіти, вивчення педагогічного досвіду. В ході Jакордонного стажування
взяв участь в підготовці до наукової публікації. 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри землеробства,
грунтознавства та захисту рослин ЗБО «Подільський державний університет»
від G �,1 J_OJ.lf,' протокол №_f_.

Завідувач кафедри землеробства; 
грунтознавства та захисту рослин , 

професор 

/�-==------
Олександир ЧИНЧИ:К. 

. . Звіт розглянуто 1 затверю::ено на засщаню 
агротехнологій 1 природокористування 
державнийуніверситет>> 
від ,2,9 IIN� 90,2/r, протокол №_{Q_. 
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REPORT 

about distance foreign internship 

at the Higher School ·or Agobusiness in Lomzh (Poland) 

TARASIUK Valerii Anatoliovych 

"Formation of competence and development of teacher professional and 

pedagogical skills of а professional institution before higher and higher 

educatiQn" 

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 

on the competence and development formation of professional 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). 
. І 

Experience in the research and teaching activities production, information 

exchange and the expansion of scientific contacts has been gained. 

Improved the existing professional experience and gained new skills with 

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

proj ect and program management; higher education. 

І got acquainted with the- methods and tools of project management 

methodology in activities related to informatization, reengineering of business 

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

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

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

role in the education internationalization. 

І go tacquainted with innovative forms of application of moderninformation 

technologies in the learning process. І go tacquainted with the education alandmet 

hodo logical base of the Higher Schoolof Agribusiness. 

The experience gainedin the use of effective distance learning or hybrid 

programs and didactic methods with elements of humanization, aswellas · the 

organization of training and work of scientist sduring the COVID-19 pandemic 



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

deepening and expanding professional knowledge, skills and abilities in research 

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

teaching; research methods related !О project and program management in agriculture 

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

part in the preparation for а scientific publication. 

The report was . reviewed and approved at а meeting of the the Department of 

Agriculture, Soil Science and Plant Protection of Higher Educational Institution 

"Podillia State University"dated Wf.curi&л. 6 , protocol № ._f_.

Head of the Department, 

Professor � Oleksandr СНУNСНУК

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

Faculty of Agrotechnologyand Nature Management Management of Higher 

Educational Institutioп "Podillia State University"dated {jЬ_а.еаz.&л_ ,lj , protocol 

№._JQ_. 

· The Dean of the Faculty of Agrotechnology

and N ature Management

Trainee 

Olga KORUNIAK 
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WYZSZA 
SZKOt.A AGROBIZNESU 
t1І. Studencka 19 18-400 t.ornza 

:�t. +48 86 216 94 97 fax +48 86 215 11 89 
REGON 450153672 NIP 718-14-15-167 

Attachmeнt to Certificate № WSAJ43/12/21

Tarasiuk Valerii l1as completed an.i11ternational iпte1·nsl1ip "Fo1·rni11g coшpetences and developing professional a11d 
pedagogical skills of а teacl1cr of higher vocational educatioп i11stitution" "'ithiп the i11-service training prograш as ан 

elerne11t of lifelong professional developme11t ін tl1e periods 25.10.20211·. - ОЗ.12.2021r. 

The io.teгпsl1ip prograш comprises 6 modules, each of which iпcludes 30 hoш-s (І ECTS credit) апd is plaI1I1ed for а 6-,�'eek 
сусІе, ,vJijc]1 ,vill ultiшately include 180 .hours (6 ECTS credits), of ,vhich ЗО hours (1 ECTS credit) of syncl1ronized lectures; 60 
lюurs (2 ECTS credits) of practical work оп practical tasks; 90 lюurs (З ECTS credits) of independeпt work-the foпn of studies: 
distance lea111ing. 

DESCRJP11ON OF ACHIEVED LEARNING OUTCOMES 
Mastering the material of tl1e intemship. program: 
Modнle І Orgaпiz.atioн of tl1e teachiпg process іп а modeп1 ,,осаtіопа] university: the unity of tЬеоту and practice, including 

dual edнcation (30 lюurs / 1 ECTS credit). 
МоdнІе 2 Professional reqнiremeпts for tЬе teacl1er's competeнce апd conditioпs for tl1e de,1elopшe11t of hisЛ1er profegsioпal 

skiHs (30 hours / 1 ECTS credit). 
Modнle 3 Modern i1movative pedagogical апd iпformation tec11no]ogies and tl1eir use іп the didactic process, iпclL1ding inclнsive 

edнcation (ЗО how·s І 1 ECTS credit) 
Module 4 Research and exploratory work as ап iпtegral part of modem traiпing (30 Ьours / 1 ECTS credit) 
МоdнІе 5 lпtegratioп of шodem vocationa1 l1igher education into tЬе Еuюреап edнcatioaal space: academic mobility of teac11eis 

апd studeпts (30 Ьours / І ECTS credit). 
Modнle 6 The interaction of teac11ers and students in an intemationaJ edнcational environme11t: uniqнe opportunities-for persoпal 

апd professional development (30 hours / 1 ЕСТS credit). 
Objectives of t!Je teac!ling placement: 
І. Kno,vledge - Tl1e stнdent kнows and understands: 
woгld scieпtific and creative achievements and tl1e resu!ting implications for practice, includiпg; 
1. t!Jeoietical foundatioпs and general issues and selected specitic isst1es сопсеmіпg the OJ·ganization of tl1e teachjng process jп

а nюdem professional u11iversity; 
2. professiona! reqнirements conceming the competencies of an academic teacher апd co11ditio11s for tl1e developmeпt of Ьis/her

professioпal skills; t11e need to рlап апd іmрІешепt continuous professioпal developшent of teachers 
3. fш1daшenta] dilemmas of modem civilization and esseпtial conditioпs of researcЬ and exploration activities as ап iпtegral part

of шоdеш educatio11 at а university; 
4. tl1e latest ac.hievements in the field of sciences forming the theoretical basis of pedagogical апd infoпnation metЬods and

teclmologies and their application in tJ1e teaching process in tl1e field of professional activity; 
5. tJ1e larest infoпnatioп and conшшnication methods апd tec11no1ogies used іп �,ork ,vit.11 students;
6. tl1e t1eed for integratioп of шodem vocationa] rugl1er еdнсаtіоп iпstitнtions �,itl1 tJ1e Europeaп educational space, including

academic шоЬіІіtу of teacl1ers апd students; 
ll. Skills - The student will Ье able to
1. arшlyze апd creatively synthesize tЬе scientific and creative outpнt to identify and solve researc!J problerns and tlюse related

to i1шovative a11d creative activity 
2. ci-eate new elemeпts of tiris acquis througl1 t11e preparation ofpнblications апd presentations at iпtemational coнferences;
3. р]ап tl1eir development апd inspire ilie developmeпt of oilier acadeшics апd students;
4. orgaпize апd create an edнcatioпal enviroшneпt togetl1er witl1 iпtensifyiпg tl1e cogпitive activity of students;
5. take part іп the excllange of experiences a11d ideas, also іп tЬе internatioпal environmeпt; i11itiate debate апd particjpate іп 

scientific discourse; use а foreigп laпguage to the exteнt enab]iнg participation in tl1e iпtemational scientific and professional 
e11viroш11ent 

6. solve tl1e n10st complicated probleшs, create inпovat:ive solutioпs, also usiпg tЬе results of research work;
7. develop student materials апd oilier training шaterials in the field of professioпal activities нsing ІСТ;
8. take professional and personal responsibility for tl1e resuJts of their own and joint professioпal activities.
ПІ. Socia] competeпcies - ТЬе studeпt is ready to
1. iпdependent researcll expandiпg tl1e existiпg scieпtific апd creative acl1ie\feme11ts; takiпg пр clia!Ieпges in tl1e professioпaJ

and рнЬlіс spl1ere taki11g іпtо accoпnt: their etl1ical di111ension, respoш,iЬility for tЬeir conseqнences, and foпning pattems of 
арр1·орпаtе conduct in sucll situatioпs 

2. c1·itica!Jy evaluate the ac11ievemeпts of tЬе гepresented scientific discipliпe; critically evalнate ilieir coпtribution to tl1e
developmeпt of tl1al discipline; recogпizc t11e significaпce of laю\vledge ів so]ving cognitive a11d practical problems; 

3. fпlfill t11e social obligations of researchers and creators; initiate асtіоп for tЬе рнЬlіс interest; think and act іп ап eпtrepreпeurial
manner; 

4. нрlю]d and develop t11e etlюs of t11e геsеагсh апd creative eпviroпmeпt, i11cluding independently conducting researcЬ,
respectiпg tl1e рrіпсірІе of public 0�'!1ersllip of research 1·esнJts, taking іпtо accoнnt the priпciples of iпtellectual property protectioп; 

5. coшшuнicative-interactive coшpetence t11rough the ability to Ьпі\d competeпcy-based апd stнdeпt-centered leacl1er-studeпt
interactioп t1sing innovative teaching meiliods, includjng tЬе inteшatioпal ed11cational eпvironmeпt, maintaining and establisJ1i11g 
appropriate гeJationsЬips in an ii1teшatio11al professional eпviгoшnent. . /::,�f.>, 

Tl1e outcoшe ofthe individua] intemsЬip assigпmeпt in tl1e fo1m of а researcЬ article prepared for publicatioп in f�����tl�e 
topic: INDICATORS OF GROWTH AND SEED PRODUCТIVIТY OF PLANTS OF MILK ТНІSП,Е 1N СШ{: I1J:f��qf 
ТНЕ RICiHT-BANК FOREST-STEPPE OF UКRAINE. \�<!-!<!( . 



WYZSZA 
SZKOtA A G ROB I Z N E S U  
ul. Str;,Jencka 1 9  1 8-400 t.omza 

tel +4" :\S 2 16  94 97 fгх +48 В6 2 1 5  1 1  Й\1ща Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща) 
REGOi'J 4501 5367L NiP 7 1 8-1,zf;oд�'l"ii§:7дo сертифікату Tarasiuk Valeril №\VSA/43/12/21 

про проходження Міжнаj)Одного стажування " Формування компетентності та розв11ток професійно-ледагогі<tної майстерності 
виклада'Іа закладу фахової псредвищої т:1 вищої освіти» в рамках пр.ограм11 підвищення кваліфікації як складової 

безперервного п рофесійного иавчання впродовж життя, терміни 25. I 0.202Ir. • 03.12.2021r. 

І 1 rюrрама стажування включає 6 модуліо, кожен з яких охоплює ЗО годнн ( 1  кредит ECTS) і планупься на 6-тижнеnий цикл, 
який в кінцевому рахунку включап1ме 1 80 годин (б кредитів ЕСТS), з яких ЗО годин ( І кредит ECTS) лекції у фоrмі синхронізованих; 
60 годин (2 кредити ЕСТS) пра�,тична робота з виконання пракгичних завдань; 90 годин (З кредити ECTS) самостійної роботи. Форма 
навчання: дистанційне навчання. 

Загальні цілі стажування: надання освітніх ГJослуг у галузі підвищення кваліфікації слухачів в орга11ізаuії освіп11,ої діяш,ності 
з ефективним 3алученням усіх учасників проuесу днстанпійноrо навчання; підвищення кваліфі 1<ааії науково-педагогічних та 
11едагогічних працівників закладів фахової перед13ищої та вищої освіти відповідно до сучасних нимог у галузі освіти та забезпечення 
я ко1,-ті освіти; набуП'я сдухача�,и нових компетентностей та 1;доско11але11ня набутих раніше компетентностей як частини їхн1,ої 
професійної діяш,но�,·і . 

ОЛ ИС ОДЕРЖАНИХ РЕЗУ JJbTATIВ ОСВПИ 
Оволодіння теоретичним матеріалом програми стажування: 
Модуль 1 .  Організація освітнього процесу в сучасному закладі фа,\:ооої передви�.uої та вищої освіти: єдність теорії і практики, 

включаючп дуальну освіту (ЗО ,'один / І кредит ECTS). 
Модуль 2. Професійні nимоrи до компетентності викладача та умови розв1пку його професійної майстср1JОсті (ЗО годин / І 

кредит ECTS). 
Модуль 3. Сучасні інноваційні JJедаrогічні й і нформаuійні технології та їх застосування у осоітнr,ому процесі ,  ню1ючаю,,и 

інклюзнвпу освіту (ЗО годин / 1 кредит ECTS). 
t,,•Іодуль 4. Науково-дослідницька та пошукооа робота як невід'є�1на складова сучасної додиmюм,юї п ідготовю, фахівців (ЗО 

годив / І кредит ECTS). 
Модуль 5. Інтеграція сучасної фахової передвищої та вишої школи в європейський освітній простір: академічш1 мобільність 

викладача та 1,-тудента (ЗО годин / І І<редит ECTS). 
МодуПІ, б. Взаємодія викладачів та студентів в мулr,ти11аuіонально�1у освітньому середовищі.: унікальні можливості 

особистісного та професійного зростащ,я (30 годин / І кредит ECTS). 
Дидактичні цілі стажування: 
І . Знання - слухач знаr і розуміс глобальні наукові і творчі досягнення та наслідки для практики, в1<лючаюч11: 
1 .  теорети'lні основи та за111Льні питання, а також окремі конкретні питання, що 1,-тосуються організації освітнього процесу в 

сучасно;�)' зауладі фахової передвищої та вищої освіти; 
2 . професійні вимоги шоло компетентностей академічного викладача та умов для розвиТІ,')' його І її професійних навичок;
З. фущаментальні дилеми сучасної uивілі·Jації та основні умови науково-дослідної діяльності як невід'ємної частини сучасної

університетської освіти; 
4. новітні досягнення n галузі наук, що складають теорети•ші основи педагогічних та інформаuій11нх �1етодів і техноло,·ій та їх 

застосування 11 дидактичному процесі в галузі професійної діяльності; 
5. новітні інформаційно-комунікаційн і  методи та технології, що викорастовуютьсп в роботі зі студентами;
б. необхідність і нтеrрації сучасних професійних університетів в європейський освітній простір, включаючи академічну

мобільність викладачів та студентів; 
7. необхідність планування та реалізанії постійного професійного розвитку викладачів.
11. Навички - слухач може:
1 .  3робити аналіз і твор,1ий синтез наукових та творчих досягнень з мстою виявлення й 011ріше.r1 1 1я дослідницьких пробпем, а

також проблем, пов 'язаних з інноваційною та творчою діяльністю; 
2. створити нові с:лс:ме�пи цьu,·о rезультату, готуючи публікаuії та презентації на міжнародних конфере11ціях;
3. планувати власний ро3ниток та надихати на розвиток інших дослідників та студентів;
4. організація та створеюJя освіrnього середовища поряд з активізаuією пізнавальної діяльност і студентів;
5 . брати участь в обміні досвідом та ідеями, включаючи і в міжнародному середовищі; інініюват11 дебати та брати участь у

науковому дискурсі; використовувати іноземну мову в мірі, що дозволяє брати участь у міжнародному науковому та професійному 
середовищі; 

6. вирішувати найскладніші проблеми, створювати інноваційні р ішення, також із використанням результатів досліджень;
7. розробляти матеріали для студентів та і нші навчал�,ні матеріали у галу-3і професійної діЯЛІ,JJОСТі із застосуванням І КТ;
8. брати на себе професійну та особисту відповідальність за результати власної професійної діяльності.
J 1 1 . Соціадьна компсте1 1тніст1, - слухач готовий 
J прооодити незалежні дослідження, шо збі;�ьшують існуючі наукові та творчі досяrнtння; приймати виклш;и у 11рофесійній

та публічній сфері, беручи до yнaru: їх стичний вимір, відпооідальнісп, за їх наслідки та формування моделей на;,ежної поведінки в 
таких ситуапіях; 

2. критично оцінювати досягнення репрезентованої наукової дисципліни; давати критичну онінку власного внеску у розвиток
цієї дисципліни; визнання важливо<.'Ті знань у вирішеfІні пізнавальних та практичних проблем; 

3 . ..10 виконання соціальних зобоо'язань дослідвиків і творців; ініціювання діяпьності в інтересах суспільства; �111снити та діяти 
110-підприе,\ІНИЦІ,КН;

4. підтримувати та ро-зв1шати ty1 ь ;tuсJІідн1щьк11го та творчого серсдовиша, включаючи: 11ронсдс11ня дос,1іджень самостійно, '3
дотриманням принципу публічної власності на результати досліджень з урахуванням принципів захисту інтелектуальної власності; 

5. до спілІ(ування та має інтерактивні компетентності через здатність будувати взаємодію між викладачами та студентами на
основі ко�шетентностей та студентського підходу, оикористовуючи інноваційні методи навчання, включаючи міжнародне освітнє 
середовище, підтримуючи та створюю<tи відповідні стосунки у міжнародному професійному середовищі. -�--..__ 

·� Кінцевий резулт,тат стажуоа�,ня - в_ико.наве індивідуальне завдання у вигляді наукоnої статті , �!дrО'rовлщіої:,R�

І\

\J 9лі канії 
ангтнською мовою на тему: JNI)JCA TOJlS OF GROWTH AND SEED PRODUCТJVIТY OF J'LANl S OF M,l:ILJ9;iW$� _ Е IN 
CONDJTJONS OF ТНЕ RJGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE. 
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