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of scientific and pedagogical advanced training (internship)
Organization of Didactic Process, Educational Programmes, Innovative Technologies and Scientific Work 
at the Educational Institution Center for Educational Consulting LLC, Krakow, Poland

from January 13, 2020 till January 26, 2020 
The internship program duration is 108 hours.
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Віце-президент

«Центру Освітнього Консультування» TOB

<7 f uU Z
(підпис)

Ольга Фурман
(ім’я та прізвище)

13 січня 2020 року

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 
підвищення кваліфікації (стажування)

Шведенка Павла Юрійовича
(прізвище, ім’я, по-батькові працівника)

доцента кафедри підприємництва і права,
(посада, найменування кафедри (предметної (циклової) комісії), іншого структурного підрозділу,

кандидата юридичних наук
науковий ступінь, вчене звання)

Полтавської державної аграрної академії
(найменування вищого навчального закладу, в якому працює науково-педагогічний (педагогічний) працівник)

в закладі освіти Центр Освітнього Консультування, ТОВ, м. Краків, Польща
(найменування установи, в якій здійснюватиметься підвищення кваліфікації (стажування))

Період стажування: з 13 січня 2020 року по 26 січня 2020

Мета стажування - набуття педагогічного досвіду практичної роботи та 
професійної діяльності, поглиблення і розширення професійних знань, умінь 
і навичок, засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів 
реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, 
індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно- 
комунікативних технологій навчання.

Виконання завдань індивідуального плану

№
з/п

Зміст завдання Очікувані результати виконання 
завдання

1. Ознайомлення з нормативно-правовою базою 
вищої освіти та кваліфікаційними рівнями 
освітнього простору республіки Польща та 
діяльності центру. Проведення порівняльного 
аналізу з українськими відповідниками (визнання 
українських освітніх документів в європейському 
освітньому просторі)

Запозичення та впровадження 
отриманих знань в управління 
освітньою діяльністю академії



2. Ознайомлення з організацією освітнього процесу 
в Центрі Освітнього Консультування.

Запозичення досвіду в області 
освіти у вищих навчальних 
закладах

3. Ознайомлення з Інтернет-ресурсами фахових 
видань та електронних каталогів польських 
бібліотек

Опрацювання наукової та 
навчальної літератури у фондах 
закордонних бібліотек

4. Опанування інноваційними освітніми 
технологіями реалізації навчального процесу

Запозичення та впровадження 
нових методів, форм, засобів і 
технологій навчання

5. Ознайомлення з матеріально-технічною базою 
Центру Освітнього Консультування.

Запозичення елементів 
облаштування аудиторій для 
викладання дисциплін

6. Ознайомлення з новітніми навчально- 
інформаційних технологіями

Впровадження в навчально- 
виховний процес сучасних 
інформаційно-комунікаційних 
технологій

7. Вивчення особливостей використання методів 
контролю для визначення сукупності знань та 
вмінь, що формуються у студентів при вивченні 
відповідних дисциплін

Отримати нові знання про 
методику проведення практичних 
занять

8. Ознайомлення з методиками викладання та 
оцінки, які використовуються у системі вищої 
освіти Польщі

Підвищення професійної 
компетенції по індивідуальному 
науковому направленню

9. Індивідуальні консультації з професорами 
університетів, обговорення в малих групах 
наукових тематик

Зміцнення міжкультурної та 
міждисциплінарної 
комунікації,підвищення рівня 
знання іноземної мови

10. Оформлення звіту про виконання плану 
стажування

Звіт про стажування

I

Завдання індивідуального плану підвищення кваліфікації (стажування) 
розглянуто на засіданні предметної (циклової) комісії закладу освіти «Центр 
Освітнього Консультування» ТОВ.

13 січня 2020 року, протокол № 03/01/2020

Педагогічний (науково-педагогічний) 
працівник

Голова предметної (циклової) комісії 
(завідувач кафедри, керівник іншого 
структурного підрозділу)
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APPROVED 

Vice-president of

the Center of Educational Consulting LLC
CENTRUM DORADZTWA EOUKACYJNEGO r " '»

Spôlka z ograniczong odpowedzialnoscig / D  1
. ^„i-tnkrTucka 12/323.30-015Krakow — l .J d

Olga Furman
(signature) (name and surname)

January 13, 2020

INDIVIDUAL PLAN
OF ADVANCED TRAINING (INTERNSHIP)

Shvedenko Pavlo Yuriiovych
(surname and names)

Department of Entrepreneurship and Law, Associate Professor
(name of the department (subject commission), position)

Candidate of Law Sciences
(academic title)

Poltava State Agrarian Academy
(the higher education institution where the scientific-pedagogical employee works)

at the Center of Education Counsulting LLC, Krakow, Poland
(the institution where the internship will take place)

Period of training (internship) is from January 13, 2020 to January 26, 2020.

Overall objectives of the training: gaining pedagogical experience of practical 
work and professional activity, deepening and expansion of professional 
knowledge, skills, experience of innovative technologies, forms, methods and 
means of realization of the content of education, which provides its differentiation, 
individualization, introduction of distance, information and communication 
technology.

Implementation the tasks of the individual plan

№ Task Expected result

1. Acquaintance with the legal framework of higher 
education and qualification levels of the 
educational space o f the Republic of Poland and 
the activities of the center. Carrying out a 
comparative analysis with Ukrainian counterparts 
(recognition of Ukrainian educational documents 
in the European educational space)

Borrowing and implementing the 
acquired knowledge in the 
management of educational 
activities of the Poltava State 
Agrarian Academy.

l



2. Introduction to the organization of educational 
process at the Center of Educational Consulting

Borrowing the experience in the 
educational field into higher 
education institutions

3. Acquaintance with the Internet resources of 
professional publications and electronic catalogs 
of Polish libraries

Processing of scientific and 
educational literature at the funds 
of foreign libraries

4. Mastering the innovative educational technologies 
for the implementation of the educational process.

Borrowing and implementing of 
new teaching methods, forms, 
tools and techniques

5. Acquaintance with the material and technical base 
of the Center o f Educational Consulting

Borrowing elements of classroom 
equipping for teaching

6. Acquaintance with the newest educational and 
information technologies

Implementation of modern 
information and communication 
technologies in the educational 
process.

7. Study of the peculiarities of using the control 
methods for determining the knowledge and skills 
complex that students develop during the study of 
the relevant disciplines

Getting new knowledge about 
methodology of lectures and 
practical hours

8. Introduction to teaching methods and assessment 
used in the higher education system of Poland

Improving professional 
competence in individual 
research

9. Individual consultations with the professors of the 
Universities. Discussions in small groups of 
scientific topics.

Strengthening intercultural and 
interdisciplinary communication, 
increasing the level of knowledge 
of a foreign language

10. Preparation of the report on the implementation of 
the individual plan o f training

Report of training

Tasks of Individual Plan of Advanced Training (Internship) were considered at the 
meeting of the subject (cycle) commission of educational institution Center of 
Educational Consulting LLC.

January 13, 2020, record of proceedings JVh 03/01/2020.

Pedagogical (scientific-pedagogical) employee

Head of subject (cycle) commission (head of 
department, head of another structural unit) G-G

Pavlo Shvedenko
(name and surname)

Olga Furman
(signature) (name and surname)
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