
ЗВІТ 

Про дистанційне Міжнародне стажування 

У Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Польща) 

Шелудченко Лесі Сергіївни 

«Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної 

майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» в 

рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного 

професійного навчання впродовж життя 

З «25» жовтня 2021 року по «03» грудня 2021 року 

Програма Міжнародного стажування у Вищій Школі Агробізнесу в 

Ломжі (Польща) включала б модулів загальною кількістю 180 годин (б 

кредитів ECTS) з яких: 30 годин лекції (1 кредит ECTS), 60 годин практичної 

роботи з виконанням індивідуальних завдань (2 кредити ECTS), 90 годин 

самостійної роботи (З кредити ECTS). План проходження дистанційного 

стажування за вказаний період виконаний в повному обсязі. 

Під час проходження Міжнародного стажування у Вищій Школі 

Агробізнесу була ознайомлена із зарубіжним досвідом щодо оволодшня 

компетентностей розвитку професійно-педагогічної майстерності викладача 

закладу вищої освіти відповідно до сучасних вимог у галуз1 освпи та 

забезпечення надання якісних освітніх послуг. 

Зокрема: 

- оволодша новими практичними прийомами та науковими

інноваційними методиками організації навчального процесу в
. .. . . 

систем� ВИЩОl ОСВІТИ lНШИХ держав;

- розширила уявлення щодо дуальної форми здобуття освіти, а зокрема

ролі роботодавців та їх зацікавленості до підготовки фахівців

технічних спеціальностей;



- ознайомилася з основними методами формування компетентностей

викладача, як складової безперервного професійного навчання
. .. .. . . впродовж усІЄІ викладацькоІ дІяльностІ.

- оволодша новими практичними прийомами щодо оргаюзац11

навчального процесу, зокрема інклюзивної освІТи, для здобувачів

вищої освіти з особливими потребами.

- ознайомилася з видами та формами академічної мобільності ус1х

учасниюв освІТнього процесу та забезпечення дотримання

соціальних гарантій та прав що до її учасників.

Окрім того, виконано індивідуальне завдання у вигляд� англомовн01 

наукової статті на тему «Forming competencies of receivers of higher education 

of technical specialties in the context of environmental conservation in conditions 

of constant development of the society». 

За результатами закордонного стажування набула досвіду з професійної 

підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь та 

навичок в науково-дослідній діяльності, засвоєнні інноваційних технологій, 

форм та методів навчання та наукових досліджень. 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри транспортних 
технологій та засобів АПК Закладу вищої освіти «Подільський державний 
університет» від «07» грудня 2021 року протокол № 1-

Завідувач кафедри 
кандидат техючних наук, доцент --шеf--· ___ Сергій КОМАРНІЦЬКИЙ 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради шженерно
технічного факультету Закладу вищої освіти «Подільський державний 
університет» від «29» грудня 2021 року протокол № 4. 

Декан інженерно-технічного факультету 
кандидат технічних наук, доце�� Юрій ПАНЦИР

Стажист доктор технічних наук, 
доцент Леся ШЕЛУДЧЕНКО 



REPORT 

About distance foreign internship 

at the Higher of Agribusiness in Lomzh (Poland) 

Lesya SHELUDCHENKO 

"Formation of competence and development of teacher professional and 

pedagogical skills of а professional institution before higher and higher 

education" 

From October 25, 2021 till December 03, 2021 

The intemship program comprises б modules which will ultimately 180 hours 

( б ECTS credits ), of which З О hours (1 ECTS credits) of lectures, 60 hours (2 ECTS 

credits) of practical work, 90 hours (З ECTS credits) od independent work - the form 

of studies: distance form. The plan for passing the distance intemship for the 

specified period was fully completed. 

During the intemship, foreign ехрепеnсе was acquired in mastering 

knowledge on the competence and development formation of professional institution 

before higher and higher education, conducting fundamental scientific research 

obtained as а result of an intemship at the Higher of Agribusiness in Lomzh (Poland). 

In particular: 

- І mastered of new practical techniques and scientific innovative methods

of organizing the educational process in the system of higher education in

other countries;

- exspanded ideas about the dual form of education. Increase information

about the dual form of education and the role of employers in training

technicians;

mastered the тат ways of forming the competence of teachers as а

component of continuing professional education, during pedagogical

activities;

- mastered the practical techniques of organizing the educational process for

students with special needs;



- received information about types and forms of academic mobility, about

social guarantees for participants of academic mobility.

The outcome of the individual intemship assignment in the form of а research 

article prepared for publication in English on the topic: «Forming competencies of 

receivers of higher education of technical specialties in the context of environmental 

conservation in conditions of constant development of the society». 

Based on the intemship results І acquired professional training experience Ьу 

deepening and expanding professional knowledge, skills and abilities in research 

activities, assimilation of innovation technologies, forms, methods and means of 

teaching. 

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

Technologies and Means of Agro-Industrial C omplex of Higher educational 

institution "Podillia State University" 

date December 07, 2021, protocol № 7 

Head of the Department, 

Associate professor Serhii KOMARNITSKYI 

The report was reviewed and approved at а meeting of the Faculty ofEngineering 

and Technology ofHigher educational institution "Podillia State University" 

date December 29, 2021, protocol № 4 

The Dean of the Engineering 

and Technical Faculty 

Trainee 

Yurii PANТSYR 

Lesya SНELUDCHENКO 



WYZSZA SZKOLA AGROBIZNESU W LOM.ZY 
POLAND 

CERTIFICATE OF COMPLETION 
NO. WSA/39/12/ 21

THIS CERTIFI.CATE IS GIVEN ТО 

SH�t:.LUDC'iENK L s u А 

for successfully completing 

international internships "Formation of competences and 

development of pro.fessional and pedagogica] skills of а teacher in а 

higher vocational education institution11 as part of а contiлuing 
І professional development programme throughout fife. 

І The programme consists of 6 modules and is awarded 6 ECTS credits 

І \ 

'Rt>w-...,,.. �L (180 hours) from 25.Ю.2021-03.12.2021 .. \ � 

· - . І 

Р1tФ11 • ROMAN ENG 17"ER 

Rector 

PHD IREN� USZ 

ZUCHO\Л/SKI 

Head of organizing 

committee 

І 



,?:KOt.A AGROBIZNESL 

иі. Studencka 19 ·18-400 t.om::;, 
•.! +4f! 86 216 94 97 fax +48 86 215 11 8\:>1 ,;:,i:GON 450153672 NIP 718-14-15-167 

Attachment to Certificate № WSA/39/12/21 
Sheludchenko Lesya l1as completed an international internship "Forming competences and developing professional

; 1:,a11d pedagogical skills of а teacher of higher vocational education institutio11" within the in-service training program as an 
/і element of lifelong professional development in the periods 25.I0.2021r. - ОЗ.12.2021r. 

The internship program comprises 6 modules, each of which includes 30 lюurs (1 ECTS credit) and is planned for а 6-week 
сус!е, wl1ich will ultimately include 180 hours (6 ECTS credits), of wl1icl1 30 hours (1 ECTS credit) of synchronized lectures; 60 
hours (2 ECTS credits) of practical work on practical tasks; 90 hours (3 ECTS credits) of independent work-the form of studies: 
distance leaп1ing. 

DESCRIPTION OF ACНIEVED LEARNING OUTCOMES 
Mastering the material of the internship prograш: 
Module l Organization of the teaching process in а modern vocational uni\'ersity: the unity of theory and practice, including 

dual educatio11 (ЗО hours / 1 ECTS credit). 
Module 2 Professional requirements for tl1e teacher's competence апd coпditions for the development of his/her professioпal 

skills (ЗО hours / І ECTS credit). 
Module З Modem innovative pedagogical апd infoпnation technologies and their use in the didactic process, including inclusiYe 

education (ЗО hours / 1 ECTS credit) 
Module 4 Research and exploratory work as an integral part of modem traini11g (30 hours / 1 ECTS credit) 
Module 5 Integration of modem vocatioпal lligher education into the European educational space: academic mobility of teachers 

and students (ЗО hours / 1 ECTS credit). 
Module 6 The interaction of teachers and students in an internatioнal educational enviroпmeпt: LІnique opportunities for persoнa] 

and professional development (ЗО hours / 1 ECTS credit). 
Objectives of the teaching placement: 
І. Knowledge - Тl1е student knows and u11derstands: 
\Vorld scientific and cгeative achievemeпts анd tЬе resultiпg implicatioпs for practice, iпcludiпg: 
l. theoretical foundations апd geпeral issues and selected specific issues concemi11g tl1e organizatioп of the teacJ1ing process in

а modem professional uпiversity; 
2. protessional requirements conceming the coшpetencies of an academic teacher and conditions for the development of his/her

professional skills; t11e need to plan and implement co11tinuous professional development of teachers 
З. fundaшeпta1 dilemmas ofmodem civilization and essentia] conditions ofresearcl1 and exploration activities as an integral part 

of шodem education at а university; 
4. the latest acЬievements in the field of sciences forming the theoretical basis of pedagogical and informatio11 met]юds and

technologies and tl1eir application in the teaching process in the field of professional activity; 
5. tЬе latest infoпnation and communication metlюds and technologies used in work ,vitl1 students;
6. the need for integration of nюdern vocational higher education institutions with the European educational space, including

academic mobility of teachers and students; 
П. Skills - The student \Vill Ье able to 
1. analyze and creatively synthesize the scientific and creative output to identify апd solve research problems and those related

to i1movative and creative activity 
2. create new elements of this acquis througЬ the preparation of publications анd presentations at international conferences;
З. plan tl1eir development and inspire the development of other academics and students;
4. organize and create an educational environment together witl1 intensifying the cognitive activity of students;
5. take part in the exchange of experiences анd ideas, also in tl1e intemational environn1ent; iпitiate debate and participate in

scie11tific discourse; use а foreign language to the exteпt enabling participation in the intemational scientific and professional 
environment 

б. solve the most complicated problems, create innovative solutions, also using the results of research work; 
7. develop student шaterials and other trainiпg materials in the field of professional activities using ІСТ;
8. take professional and personal responsibility for the results of their own and joint professional activities.
ІІІ. Social competencies - The studeнt is ready to
І. independent research expanding the existing scientific and creative achie,1ements; taking up challenges in tl1e professional

and public sphere taking into account: their ethical dimension, responsibility for their consequences, and foпning pattems of 
appropriate conduct in such situations 

2. critically evaluate the achievements of the represented scientific discipJine; critically evaluate their contribнtion to the
development of t11at discipli11e; recognize the significance of knowledge in solving cognitive and practical problems; 

·З. fulfill the social obligations of researchers a11d creators; iпitiate асtіоп for the pub]ic interest; think and act in an eпtrepreneurial
maпner;

4. uplюld апd de\1elop the etlюs of tl1e researcl1 and creative environшent, iпcludiпg independently conductiлg research,
respectiпg tl1e principle of public ov.'Ilersllip of research results, taking іпtо accoнnt tl1e principles of iлtellectual property protection; 

5. conшшnicative-interactive coшpetence through the ability to build competeпcy-based and student-centered teacher-student
interaction usiпg iшюvative teaching methods, iлcludiпg tl1e iпtematioпal educational enviroнmeпt, maintaining and establisl1ing 
appropriate relationships іп an intemational professio11al environmeпt. 

The outcome of the individual intemship assignmeпt іп the fom1 of а research article prepared for publication in fng�п the 
topic: FORМING COMPETENCIES OF RECEIVERS OF HIGHER EDUCATION OF TECHNICAL SPECIAI.;-'(rn$�I0.

.1
-r;HE 

CONTEXT OF ENV!RONMENTAL CONSERVATION IN CONDIТIONS OF CONSTANT DEVELOP1-{'Щ�tfJTT:IE 
SOCIETY. \ 't,>•,,,.,.1, . 

\:/�f-: 
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WYZSZA 

SZKOt.A AGROBIZNESU

ul. St\JrJenc!<a 19 ·18-400 t.omza

tel. +li" r,з 215 94 97 fax +48 86 215 11 В9Внща Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща) 
.REGON 45015367.:: NІР 718�1ДоW.ТWдо сертифікату Sheludchenko Lesya №WSA/39/12/21

·про проходження Між\fародноrо стажування" Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності
викладача 3акладу фаховоУ передвищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової 

безперервного професійного навчання впродовж життя, терміни 25.10.2021r. - 03.12.2021r. 

Лрограма стажування включає б модулів, кожен з яких охоплює 30 годин (1 кредит ECTS) і планується на б-тижневий цикл, 
який в кінцевому рахунку включатиме 180 годин (6 креди'Тів ЕСТS), з яких 30 годин ( І кредит ECTS) лекції у формі синхронізованих; 
60 годин (2 кредити ECTS) практична робота з виконання практичних завдань; 90 годин (3 кредити ECTS) самостійної роботи. Форма 
навчаюіЯ: дистанційне навчання. 

Загальні цілі стажування: надання освітніх послуг у галузі підвищення кваліфікації слухачія А організації освітньої діяльності 
з ефективним залученням усіх учасників процесу дистанційного навчання; підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 
педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти відповідно до сучасних вимог у галузі освіти та забезпечення 
якості освіти; набуття сдухачами нових компетентностей та вдосконалення набутих раніше компстентноtї•ей як 'ШСТИІІИ їхньої 
професійної діяльності. 

ОПИС ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬ ТА ТШ ОСВІТИ 
Оволодіння теоретичним матеріалом програми стажування: 
Модуль 1. Організація освітнього процесу в сучасному закладі фахової передвищої та вищої освіти: єдність теорії і практики, 

включаючи дуальну освіту (30 годин / І кредит ECTS). 
Модуль 2. Професійні вимоги до компетентності викладача та умови розвитку його професійної майстерності (30 годин І І 

кредит ECTS). 
Модуль 3. Сучасні інноваційні педагогічні й інфор�1аційні технології та їх застосування у освітньому процесі, включаючи 

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

годин/ l кредит ECTS). 
Модуль 5. Jнтеграція сучасноj' ф.�хової nередвищої та вищої школи в європейський освітній простір: академічна мобільність 

яикладача та студента (30 годин/ І кредит ECTS). 
Мо1tуль б. Взаємодія викладачів та студентів в мультинаціональному освітньому серсдовиші: унікаJ1ьні можливості 

особистісного та професійного зростання (30 годин І І кредит ECTS). 
Дидакrичні цілі стажування: 
І. Знання - слухач знає і розуміє: глобал1,ні наукові і творчі досягнення та наслідки для практики, включаючи: 
!. теоретичні основи та зага.пьні питання, а також окремі конкретні питання, що стосуються організації осnітн1,ого процесу в 

сучасному зауладі фа,ової передвищої та вищої освіти; 
2. професійні вимоги щодо компетентностей академічного викладача та умов для розвитку його І її 11рофс1:ійш1х павичок;
З. фундаментальні дилеми су,шсної циnі:Jі:�ації та основні умови науково-дослідної діяльності як невід·ємної частини сучасної

університетськоj' освіти; 
4. новітні досягнення в галузі наук, що скшшають теоретичні основи педагогічних та інформаційних методів і технологій та їх 

застосування в дидакти>Jному процесі в галузі професійної діяльності; 
5. новітні інформаційно-комунікаційні методи та технології, що використовуються в роботі зі студентами;
б. необхідність інтеграції сучасних професійних університетів в європейський освітній простір, включаючи академічну

мобільність викладачів та студентів; 
7. необхідність планування та реалізації постійного професійного розвитку яикладачів.
ІІ. Навички - слухач може:
l. зробити аналіз і творчий синтез наукових та творчих досягнень з метою виявлення й вирішення дослідниньких проблем, а

також проблем, пов'язаних з інноваційною та твор•юю діяльністю; 
2. створити нові елементи щого результату, готуючи публікації та презентації на міжнародних конференціях;
3. планувати власний розвиток та надихати на розвиток івщих дослідників та студентів;
4. організація та створення освітнього середовища поряд '3 а1тшізацією пізнавальної діяльності студентів;
5. брати участ1, в обміні досвідом та ідеями, вклюqаючи і в міжнародному середовищі; jніціювати дебати та брати учас.ї,, у

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

б. вирішувати найскладніші проблеми, створювати інноваційні рішення, також із використанням результатів досліджень; 
7. розробляти матеріали для студентів та інші навчальні матеріали у галузі професійної діяльності із застосуванням ІКТ;
8. брати на себе професійну та особисту відповідальність за результати uласної професійної діяльності.
Ш. Соціальна компетентність - слухач готовий
1. проводити незалежні дослідження, що збільшують існуючі наукові та творчі досягнення; приймати виклики у професійній

та публічній сфері, беручи до уваги: їх етичний инмір, відповідальність за їх наслідки та формування моделей належної поведінки я 
таких ситуаціях; 

2. критично оцінювати досягнення репрезентованої наукової дисципліни; давати криТИ'JНУ оцінку власного внеску у розвиток
цієї дисципліни; визнання важливості знань у вирішенні пізнавальних та практичних проблем; 

3. до виконання соціальних зобов'язань дослідників і творнів; ініціювання діяльності в інтересах суспіл1.,ства; мислити та діяти
nо-пілприємницьки; 

4. підтримувати та розвивати суть дослідницького та 11юрчо1'0 середовища, включаючи: проведення досліджень самостійно, з
дотриманням принципу публічної власності на резупьтатн дослідже11ь з урахуванням принципів захисту інтелектуальної власності; 

5. до спілкування та має інтерактивні компетентності через здатність будувати взаємодію між викладачами п1 студентами 11а
основі компетентностей та студентського відходу, nикористовую<Jи інноваційні методи навчання, вю1ю,�аючи міжнародне освітнє 
середовище, підтримуючи та створюючи відповідні посунки у міжнародному професійному середовищі. 

Кінцевий результат стажування - виконане індивідуальне завдання у вигляді наукової етапі, підготовленої до публікації 
англійською мовою на тему: FORMJNG COMPETENCIES OF RECEIVERS OF HIGHER EDUCATJON OF TECHNICAL SPEЦiE.rJ7}ES 
1N ТНЕ CONTEXT OF ENVIRONMENT AL CONSERV А TJON !N CONDПJONS OF CONST ANT DEVELOPMENT OF ТНЕ :S 
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