
ЗВІТ 
про дистанційне закордонне стажування 

у Вищій Школі Агробізнесу м.Ломжі (Польща) 

КАДЕНЮКА Олександра з теми «Формування компетентності та 

розвитку професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової 

передвищої та вищої освіти» 

з 25 жовтня 2021 року 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-педагогічної майстерності викладача закладу фахової 

передвищої та вищої освіти, проведення фундаментальних наукових 

дослідень, здобутих у результаті дистанційного стажування у Вищій 

Школі Агробізнесу м. Ломжі (Польща). 

Набуто досвІД провадження науково-дослідної викладацької 

діяльності, забезпечення інформаційного досвіду та розширення наукових 

контакпв. 

Вдосконалено наявний професійний досвід та здобуто ноВl навички 

оволодіння практичними прийомами і техніками наукових досліджень у 

галузі професійної освіти, управлуння проектами та програмами, вищої 

ОСВІТИ. 

Ознайомився: з методами та шструментами методології управління 

проектами в педагогічній діяльності, що повязана з інформатизацією 

навчального процесу; сучасними принципами проектування організаційної 

структури проекту, освітніми програмами, грантовими та стипендійними 

проектами Європейського Союзу та досвідом участі в програмах 

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

освіти; інноваційними формами застосування сучасних інформаційних 



технологій в проце;і навчання. Вивчено навчально-методичну базу Вищої 

Школи Агробізнесу. 

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 досвщ професійно-педагогічної 

та методичної !1ідготовки викладача шляхом поглиблення та розширення 

професійних компетентностей в науково-дослідній діяльності, засвоєння 

методики розробки і використання інноваційних технологій, форм і 

засобів навчання, методів наукових досліджень, які повязані з управлінням 

проектами та програмами в професійній освіті, вивчення педагогічного 

досвіду. В процесі стажування підготовлено тези підсумкової конференції 

та наукову публікацію. 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри права, професійної та 
соціально-гуманітарної освіти Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет» 
від (tJ грудня 2021року, протокол №_f__ 

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 ?З грудня 2021року, протокол № S

Декан ННІЗДО, 
доцент 

Стажист 

Юлія ВОЛОЩУК 

Олександр КАДЕНЮК 
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REPORT 

about distance foreign internship 

at the Higher School of Agribusiness in Lomza (Poland) 

O/eksandr KADENIUK on the topic "Formation of competence and 

development of professional and pedagogical skills of а teacher of а 

professional higher and higher education instituйon" 

from October 25, 2021 to December 3, 2021 

The plan tor the distance internship for the specified period has been 

completed in full. 

During the internship, foreign experience in 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 internship at the Higher School of 

Agribusiness in Lomza (Poland). 

Gained experience in conducting research and teaching activities, 

pгoviding 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 ргоgгаm management, higher education have 

been acquired. 

Не got acquainted with the methods and tools of project management 

methodology in pedagogical activities related to the informatization of the 

educational process; he got acquainted with modern principles of designing the 

organizational structure of the project, educational pгograms, grant and 

scholarship projects of the European Union and the experience of participating 

in Erasmus, Erasmus Plus, Tempus and their role in the internationalization of 

education . 



Не got acquaiпted with iппovative foгms of application of modem infoгmation 

technologies in tl1e learning pгocess. The educational and methodical base of the 
Higher School of Agгibusiness has been studied. 

, 1. 

Gained ехрегіеnсе in usiпg effective distance learning forms or hybrid 

ргоgга111s and didactic methods with elements of innovation in the oгganization 

of teaching and teacheг activities duгing the COVID pandemic 19. 

The гesults of the internship gained experience in professiona:l pedagogical 
and 111etl1odological tгaining of teachers Ьу deepening and expandiпg 

pгotessional competencies in геsеагсh, masteгing 111ethods of development and 

use of innovative tecl1nologies, foгms and means of teaching, research methods 

гelated to pгoject management and programs in professional education, study of 

pedagogical ехрегіеnсе. In the couгse of the internship the abstracts of the final 
соnfегепсе апсі scieпti1�c publication wеге pгepared. 

The repoгt was coпsidered and appгoved at а meeting of th� Departmen!_ of 
l .. a\v, Vocatioпal апd Socia]-Humanitaгiaп Education о 1· І І іі:1,І1с1· cliL1п1t ion�1 І
i11s'1itL1lЇ,)І1 "l 1mlolti<1 °St;11L' [ і11і, LTSЇl)" 

fгот _ _!il_ __ Decembcг 2021, ргоtос;І No _5_

Head of Depai·tmeпt,
Associate Professoг DianR KIRIKA

The rcpoгt was coпsidcгed and approved at the meeting of the Academic 
Council о( the E<.1L1cational апd ScientiЛc Institute of Correspondence and 
Distance EdL1cation of the Institнtioп of Higher educational institution "Podo]lia 
State lJnivc1·sity" 
Ггоm 13 __ ОесеmЬег 2021, protocol No �

Oean of NNIZI)O, 
Associate PJ'Ofessor· 

Trainee 

Yulia VOCOSHCHUK 

Oleksandr KADENIUK 
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\'\JYZSZA §ZK01LA AGROBKZNESU W LOMZ1{ 
POLAND 

CERTIFICATE OlF COMPLETION 

NO. WSA/16/12/21 

THIS CERTIFICA ТІЕ IS GIVEN ТО 

for successfully completing 

interna·rional internships "Formation of competences and 

development of professional and pedagogical skills of а teacheг in а 

higher vocational edL1cation і nstitution" as part _of а continuing 

professional development programme throughout life. 

The programme consists of 6 modules and is awarded 6 ECTS cr�dits 
І\ 

(180 hours) from 25.10.2021-03.12.2021 
,1 �І-� ,, Ї j
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VI/Y2.SZA 

SZKOtA AGROBIZNESU

uІ Stl!dencka 19 18-400 tom!a 

,.,, +43882169497 fa)(+43862151189 

REGON 450153672 N1P 718-14-15-167 
Attachment to Certificate № WSNiб/12/21 

Kadeнi11k Oleksaнdг has coшpleted ап inteгnatioпal interпsl1ip "Formiпg competeпces and de,1eloping pгofessioпal 
and pedagogical skills of а teacl1er of higl1er vocational еdнсаtіоп i11stit11tio11" ,vit11i11 tІн' in-service traiнing program as ап 

element of lifeloпg professional development іп tl1e periods 25.10.202Jr. - 03.12.20211·. 

The intemsl1ip program comprises 6 шodules, ·еасЬ of w1lic1i iвcludes 30 how·s ( І ECTS cгedit) and is plarшed for а 6-week 
сусІе, \vl1ich ,УіІІ u!tiшately include 180 hours (6 ECTS credits), of \Vhich 30 lюurs ( І ECTS credit) of syncl1ronized lectures; 60 
lюurs (2 ECTS credits) of ргасtісаІ work 011 practical tasks; 90 lюurs (3 [CTS cгedits) of іпdерспdспt v.-ork-the form of studies: 
distance Іеаrпіпg. 

DESCRIPTION OF ACHJEVED LEARNING OUTCOMES 
Mastering the material of tl1e interпsl1ip program: 
Моdн]е 1 Orgaпization of the teaching process in а пюdеп1 \ЮсаtіопаІ uпiveгsity: the uпity of t\Jeory and practice, inclнdiпg 

dual education (30 lюurs / 1 ECTS credit). 
Module 2 Professioпal requireшents for the teacher's сшnреtепсе аші contlitions for tJ1e clevelorme11t of !1is/l1er pюfessioпal 

skills (30 lюurs / 1 ECTS credit). 
Module 3 Моdеш iШ10,1ative pedagogical апd i11fom1atio11 teclшologies апd tl1eir щ:е in the didactic process, inclнdiпg і11сІщіvе 

edнcatio11 (30 lюнrs / І ECTS credit) 
Module 4 Research апd exploratory work as an iпtegral pari of 1110dem training (30 lюurs І l ECTS credit) 
Modu]e 5 Integratio11 of modem vocational l1igher education into the Europeaп educatioпal space: academic шоЬіІіtу of teachers 

and students (30 hours / І ECTS credit). 
Module 6 The interaction of teacl1ers апd stнdeпts іп an iпtematioпal educatioпal eпvir011n1e11t: u11iqнe opportunities for persoпal 

анd professioпal developшent (30 hours / І ECTS credit). 
Objectives of tl1e teacJ1iпg placeшent: 
l. Knowledge - The studeпt kno\VS and understaпds:
world scientific and creative achievements and tl1e resultiпg iшplicatioпs for practice, і11сІнdіпg:
1. tl1eoгetical Гонпdаtіопs апd geпeral iss11es and selected specific issues со11се111.іпg tl1e orgaпizatioп of tl1e teaching process іп

а шodem professioпal university; 
2. professioпal req11irements concemiпg the competeпcies of an academic tencl1er апd coпditio11s for the dev·elopmeпt of l1is/heг

professional skills; tl1e need to рІап and implemcnt co11ti.11uous professioпal dйеlоршет оГ teachers 
3. fuпdamental dіІешшаs of nюdem civilizatioп апd essential coпditioпs of rеsеагсЬ and exploratio11 activities as ап iпtegral part

of шodem education at а uпiversity; 
4; tl1e latest achievemeпts in the field of sciences fom1iпg the theoretical basis of pedagogical and infom1atio11 metlюds апd 

teclшologies a11d tl1eir аррІісаtіоп іп tl1e teacl1iпg process in tl1e field of professioпal acti,;ity; 
5. the latest iпformation and comшunicatioп methods апd tec!шologies нsed іл ,vork ,vith srudeпts:
fi. tЬе пееd for iпtegratioп of шodem vocatioпal liigl1er educatioп i11stitt1tioпs ,vitl1 t.l1e Еuгореап cducational space, iпcluding

асаdешіс шоЬіІіtу of teacl1ers апd studeпts; 
ІІ. Sk.ills - Tl1e st11deпt ,,,іІІ Ье abJe to 
І. analyze and creatively syпtl1esize the scieпtific апd creative output to ideлtify апd sol,'e researcl1 pl'oblems апd those related 

lu innovative апd creati,1e activily 
2. create пе,v еІешенts of tl1is acquis througl1 rl1e ргерагаtіоп of pt1blicatiom: a11d p1·eseпtatioпs at i11t.en1atio11al coпfereпces;
3. рІап tl1eir de,1elopme11l and inspire the developшeнt of оtІ1ег acadeшics a11d srнlieпts;
4. orga.пize апd create ап edвcational eпviro11111eпt togetlleг \,1itli ішелsіfуіпg tl1t: cogпitive activity of studeпts;
5. take part іп the exc!iaпge of experieпces апd idt:<1s, also in tr1t: inttnшlioпal епvігошnенt: iпitiate debate апd participate іп

scieпtific discoнrse; use а foreign laпguage to tl1e exteпt епаЬІіпg participatioп іп tJ1e i11te111atioпal scieпtific a11d pгofessioпal 
eпvironшeпt 

6. solve tlie шost co111plicated problems, create ішю,,аtі,,е solutioпs, also usiпg the J"esults of researcJ1 work;
7. develop student шaterials and otl1er trainiпg ma1erials іп the field of'pгofessioпal acti,1ities usiпg ІСТ;
8. take professional апd personal respoпsibility for tl1e J"esults of tlieir O\VJJ апd joill! professioпal acti\lities.
Ш. Social сошреtепсіеs - The studeпt is ready to
1. iпdependeпt researcl1 ехрапdіпg tl1e existing scieпtific апd creative асІ1іе\'еше111s: takiлg up cl1a1leпges іп 1J1e professioпal

апd public sphere takiлg into account: their etJ1ical dimension, respoпsil1ility for tl1eir coпsequences, апd formi11g pattem� of 
appropriate coпduct in sucl1 situations 

2. critically evaluate the ac!1ieveшe11ts of tlie reµгeseвted scieпtif'ic discipline; critically e,,a!uate their contribнtioп t.o the
dе\ІеІоршепt of that discipliпe; recogпize tlie significaпce ofkno,\1lcdgc іп solviпg cogпitivc a11d practica] prob]ems; 

3. f1.1lfi]] the social obligatioпs of rcsearchc1·s апd creators: initiate actio11 fог tJ1c рнЬJіс iпteгest; t]1i11k апd act іп ап eпtгepre.пeuriaJ
manner; 

4. uplюld and dev·e]op the etlюs of t11e гesearcll апd creative епvіrол111епt, i11cl11ding iпdcpeпdcntly сопdнсtіпg гesearcl1,
гespectiпg tl1e р1·іпсірІе ofpublic o,,,пersJ1ip of researcl1 results, takiпg іпtо ассонпt tl1c priпcipks ofїntellectual proper1y pro1cctio11: 

5. coшшtшicative-interacti,�e competeпce tluougl1 t11e ability to build competeпcy-l)<1sed анd srudent-ceпtered teacl1er-student
iпteractiun нsіпg innovati,,e teachi11g шet!юds, i11cJ11diпg tl1e ілtетаtіопаІ educatioпa] е11\rігоп111епt, 111ai11tainiпg апd establ1sl1iпg 
appropriate relatioпships іп ап iпtemationa] professioпaJ eпviroпmeпt. .--�Ш::>:. 

Т11е outcoшe of tl1e indiYidнal internsl1ip assig1ш1ent іп tlie fопп оГ а ге,еаrсІ1 article pгepaJ"ed fог pнblicat.i,ir(f�
J.$-)1�,sh оп the

topic: ТІ1е асаdешіс sнbject "history" іп the wor]dvie,�, fom1atioп ofthe mоdегп stt1deпts :�J�/fJ?J 
.•·•�; �-':-:\



v,ry -;_: r- ? /:;. 
SZKOt.A AGRO B I Z N E S U  

u l  Studencka 1 9  1 8-400 lom!a . . 
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rіію проходження Міжнародного стажування " Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічно\' маї,стерності 

викладача закладу фахової nередвищої га внщої освітю> в рамках nporpa�111 підвищення кваліфікації як складової 
безперервного професійного навчання впродовж життя, терміни 25.10.2021r. - 03.12.202 1 .-. 

Про1рама стажування включuс 6 модулі в, кож�н 3 яких охош1ює 30 годин ( І  кредит ECTS) і планупься на б-тиж1і�виі1 uикл, 
який в к інцевому рахунку вю110,1ати�1е 180 годин (6 крею�ті в  ECTS), з яких 30 год,ш (І кредит ECTS) .'1�1щії у фор�1і синхронізованих: 
60 годин (2 кредити ECTS) практична робота з виконання практичних завдань: 90 годин (3 кредити ECTS) сачостійної роботн. Фор�ш 
навчання : дистанційне навчання. 

Загальні цілі стажування: надання освітніх  послуг у галузі п ідв1ш1ення ква,1 іф ікації слухачів в організації освітньої ліял,,ності 
з ефекгнвним залученням усіх у,�асннків процесу дистанційного навчання; 1 1 ідвнwс11ня кваліфіка1 1ії науково-педагогічних та 
педагогічних працівників закладів  фахової передвиwої та виwоі освіти відповідно до сучасних вимог у галузі освіти пt ,аuе·;печення 
якості освіти; 1 1абу1тя сдуха1, ами нових компетентностей та вдоско�1алення набутих раніше кос>апетентностей як частини і'х1 1 ьої 
професійної діяльнос;ті . 

ОПИС ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІ В  ОСВІТИ 
Оволодіння теоретичним матеріалом програми стажування: 
Моду111, 1. Орган ізація освітнього процесу в сучасному зак!Іаді фа'І:ової псред�:111щоі' та 13ИШОЇ освіти: єдність теорії і 1 1рактнки, 

включаючи дуа.,11,ну освіту (30 гадин / І кредит ECTS). 
Модуль 2. Професійн і  вимоги до компетентності викладача п у��ови розвиrку йот 1 1рофесій11оі майстерності (30 годин / І 

кредит ECTS). 
Модуль 3. Сучасн і  іннова1 1ійні педагогі чн і  й і нформаційн і  технології та їх застосування у освітнhо�1у 1 1ро11есі_ вк;11очuючи 

і нклюзивну освіту (ЗО годин / І кредит ECTS) .  
Модуль 4. Науково-дослідн1щькu та пошукова робота як невід'ємна складова сучасної дод11п1юм ної підготовки фах івніп (30 

годин І 1 кредит ECTS). 
Модуль 5. Інтеграція сучасної фахової 1 1ередвиwої та вr1щої школft в європейський освітн ій простір: акаде�1 ічна ,\Jобіньність 

викладача та студента (30 годин / І кредит ECTS). 
Модуль б. Взаємоді� викладачі в  та студенті в в мульти1нщіональrюму освітньому середовищі: ун ікальн і  можнивості 

особистісного та професійного зростанн� (30 годин / І кред11т ECTS). 
Дидактичні uілі стажування: 
І . Знання - слухач знас і розуміс: 1 -лобальні 1 1 аукові і творчі досягнснш1 та наслідки для практи1ш, вкточаюч 1 1 :  
І .  теоретичні основи та загальні питання, а також окремі конкретні питання, що стосуют1,ся орrавізанії освіТНhОГQ процесу в 

сучасному зауладі фахової перс;ши1110ї та ви шої осві тн; 
2. профес ійн і  вимоги щодо компетентностей акаде\1 іч 1 1ого ннкладача та у�ІОFІ лля розu11тку f\01 -0 / її профес ійних 1 1аоичок: 
З .  фундаментальні дилеми сучасної цивілізації та основні y�10JJ1-1 наукоJJо-дослідної діял�,ності я к  невід'о1ної частн11 11 сучасної 

ун іверситетської освіти; 
4. новітні досягнення в галузі наук, шо скпадають теоретичн і  основи педагогі чних та і нформаuііі 1 1 11:-- метолів і тс:--нопо,·і й  та їх

застосування в дида�сп1 •1ному процесі в га..11узі професійної дія.1&110ст і :  
5 .  новітні інформаuійно-комуніканійн і  методи та технології, що використовуються о роботі зі студс:нта�1и:
б. необхідністh і нтеrранії сучасних прпфесіf1 1 1 их ун інерснтсті в  n ,n1юпейсhкий освітній простір, вклю,,аю,1и ака..1см іч 1 1у

мобільність викладачів та студентів: 
7. всобхідністr, пла11уІJа11ня та реалізації пщ·т ій 1юго 11рофесіі1ного розnrtтку оикладач і в. 
ІІ. Навички - слухач може: 
] ,  зробити аналіз і творчий синтез наукових та творчих дося1 ·нснь з .\іетою виявлення й u11рішс11 1Jя досл ідни1 1hких проб.1<::�1- а 

також проблем, пов'язаних з іннованійною та творчо1п ді яльністю; 
2. створити нові елементи цього результату, готуюч и публі кації та г1рс.зента11ії на міжнаролннх конференціях:
3 .  планувати власний розвиток та надихати на розвиток і нших дослідників та студентів:
4 .  організація та створення освітнього середовища поряд з а�тивізацією п ізнавальної діяльності стулентів :
5 . брати участь в обм ін і  досвідо�, тn ідеями, окл10•1шочи і n між11арод1ю\І)' ссредоnищі: і н і ніювати дебати та брати у•1асть у

науковому дискурс і ;  викорнстовуват11 і ноземну :,.юву в мірі ,  що дозволяє брати участь у міжнародно�1у наукоuому та професійному 
середовищі; 

6. вирішувати найскладніш і  проблеми, ст1:1орювати інноваційні рішення, також із використа1111ям рсзуЛf,татів досліджень:
7. розробляти матеріали для студентів та інші  1 1авчаль11 і  матеріали у галузі професійної діял�,1 юс�rі із застосування�, І КТ:
8. брати иа себе професійну га особисту відгювідал1,н ість '3а рсзулнати власної професійної діялhності.
111. Соціальна компетентність - слухач готоІJий
l. проводити незалежн і  дослідження ,  шо 3біль11Jують існуючі наукові та творчі досягненнн ;  1 1 ри іімап1 ІJикликн у профссійн і іі

та публічній сфері, беручи до уваги: їх етичш1іі в11мір, відпоnідальн іст1, за їх наслід101 та формуuа 1 1 1 1я моделей 1 1а,1еж!!ОЇ поведінки в 
таких ситуаціях; 

2. критично оцінювuти дося111ення р�1 1ре]с1понаної н<1укової д11сци1ші н 11 ;  �1шщт11 кр1п11'J І І)' он і нку н.1 1асно1O внеску у рщRиток
цієї дисципліни: визнання важливості з1 1ап1, у вир ішенн і п і3наніt.11ьн 11х та практичних проfілем: 

3 . до виконанІJя соціа.r1 1,1 1 1-1х зо6ов'яза 1 1 ь  досл і.:1 1 1 11к ін і пзорціJJ; і 1 1 і ціюпаш1я дінл1,1 1ості в і 1гг�ресю, сус·r� ілLства; м 1 1слитн та дія1 11
nо-11ідприсмн11цьки; 

4 . п ідтримувати та розвивати суть доснілницького та творчого ссрсдови1ш1, нключ;ноч 11 : 1 1ров,;дс 1 1 1 1 я  досліджень самостій 1 10, з
дотриманням прин11ипу публі,�ної власності на рсзут,тат1 1  досліджень з урахуванням пр11н 1111пів :Jахисту і 1пелектуаJ1ь110ї опасності: 

5 .  до спілкування та мас і 1 1тсрактщші компетентності через здатн існ булуuат11 юасмодію м іж 11 11к:1адач ам1-1 та сту;�ен1 а�1н на
ocнolli компетентностей та студентського лідх◊.'І)'. яикорнстоuуючи іннощщійн і  �,етоди на.ІJчання, включаючи м іж 1 1аро;1н,: осн ітнє 
середовище, підтримуючи та створюючи ні11 1 10Аіщ1 і стосунки у міжнаролно�,у врофесіііно,1у середонищі . , •  · ·: 

Кінцевий резулhтат стажування - в11конанс. і нд11відуuльнс завдання у вигляді науко1юї стат(і/п ідrотов:�сної до пу6.1 і канїї 
англійсhкою мовою на тему: Т11е academic sul1ject ·'history" і 11 tl1c \І'orldvie11' fom1atio11 of the тосІет studegp,'{/;; 

\�: �: [-,:: 
..f:f!.·?,,-:-·· 


