ЗВІТ
про дистанційне закордонне стажування
у Вищій Школі Агробізнесу м. Ломжа (Польща)
ЛАПЧИНСЬКОГО Віталія Васильовича
«Формування компетентності та розвитку професійно-педагогічної
майстерності викладача закладу фахової передвищої_ та вишоі· освіти»
з «25» жовтня 2021 року по «З» грудня 2021 року.
План проходження дистанційного стажування за вказаний термш
виконано в повному обсязі.
За період стажування засвоєно зарубіжний досвід провадження науково
дослідної і науково-педагогічної діяльності, опановано шляхи підвищення
ефективності інформаційного обміну та розширено контакти за науковими
1нтересами.
Ознайомився з досвідом виконання інноваційних досліджень і розробок
за більш широкої участі здобувачів і талановитої студентської молоді,
особливостями публікації одержаних результат1в наукових дослщжень у
світовій інформаційній системі відкритого доступу.
Набуто досвіду провадження науково-дослідної роботи та викладацької
діяльності в умовах адаптації української освіти до європейського простору,
Під час стажування було продемонстровано роль грантових та
стипедійних проектів Європейського союзу, та програм «Еразмус» «Еразмус
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+» в штернац10нашзац11 освпи. Також набуто знань по підвищенні
ефективності пошуку грантових програм.
Ознайомився

з

інноваційними

формами

застосування

сучасних

інформаційних технологій в навчальному процесі на прикладі Вищоі· школи
Агробізнесу.

За перюд стажування ознайомився з особливостями використання
дидактичних матер1ашв та гібридних програм при дистанuійній формі
навчання під час пандемїї COVID-19.
За результатами закордонного стажування набув нового досвщу
професійної підготовки фахівців.
Шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок
застосуванн1 інноваційних технологій в науково-дослідній

.
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ДІЯЛЬНОСТІ,

ознайомлення з новими формами, методами та засобами навчання,
.

.

шдвищено ршень знань в управл1ню проектами та програмами в галуз1
сшьського господарства.
За підсумками закордонного стажування підготовлені матер1али до
друку в закордонному виданю.
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні кафедри сад1 вниuтва
виноградарства

Закладу

вищої

осв1ти

«Подільського

державного

ую верситету».
Протокол No 8 від 13 грудня 2021 року
Завідувач кафедри,
доцент
Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вчено·і ради факультету
агротехнологій

природокористування
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Віталій ЛАПЧИНСЬКИЙ

REPORT
about distance foreign internship
at the Higher School of Agrobusiness in Lomzh (Poland)
Vitalii La pchynskyi
"Formation of competence and development of teacher professional and
pedagogical skills of а professional institution before higher and higher
education"
from "25' October 2021 to "3" December 2021
The plan 'for passing the distance intemship for the specified period was
fully completed.
During the intemship, foreign ехрепеnсе

ІП

research and scientific

pedagogical activities was mastered, ways to increase the efficiency of infoпnation
exchange

were

mastered

and

contacts

ш

scientific

interests

were

expanded.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
pedagogics, project and program management; higher education.
1 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 intemationalization.
І got acquainted with innovative forms of application of modem information
technologies in the leaming process. І got acquainted with the educational and
methodological base of the Higher School of Agrobusiness.
The experience gained in the use of effective distance leaming or hybrid
programs and didactic methods with elements of hшnanization, as wel І as the
organization of training and work of scientists during the pandemic.

Ву deepening and expanding professional knowledge, skil\s and abilities to
аррІу innovative technologies in research, acquaintance with new forшs, шethods
and tools of teaching, incгeased the level of knowledge in the шanageшent of
pгojects and pгograшs in the field of agriculture.
Based on the results of the intemship abroad, шaterials have been prepared
for publication in а foreign publication.
The repoгt was гeviewed and approved at а шeeting of the Depaгtшent of
Hoгticu\ture and Viticultuгe of Higher educationa\ institution "Podillia State
University" dated Deceшber 13, 2021, protocol N��
Head of Department,
Associate Professor

Oksana MUL УARCHUK

The repoгt was considered and approved at а шeeting of the Асаdешіс
Council of the Faculty of Agrotechnology and Environшental Manageшent of
Higher educational institution "Podillia State University" dated Deceшber і.д._,
2021, protocol № J_Q_.
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Dean of Faculty of Agrotechnology
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and Environmental Management
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Trainee
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Olga KORUNIAK

Vitalii LAPCHYNSKYI

WYZSZA SZI{OLA AGROBIZNESU W LОМЇУ

POLAND

CERTIFICATE OF COl\ЛlPLETION
NO. WSA/21/12/21
THIS CERTIFICATE IS GIVEN ТО

і!-

_

for successfully completing
international internships "Formation of competences and
development of professional and pedagogical skifls of а teacher in а
higher vocational eduqation institu1·1on11 as part of а, continuing
professional deve�opment programme throughout life.
The programme consists of 6 modules and is awarded 6 ECTS crf'ifs
(180 hours) from 25.10.2021-03.12.2021

J?o,,.~�-. С...) І -

�.' �.... �, 1"'.

0

8� �� .• � �,
�

) '"' '1•"" "..,.__/ 'і.''І\ТІГ"'J -�·-,

і ,·кл� ,u;:c:•;: м,, -�,.

t{�
-'j_

V )

✓

1]Ц�•Р.17N,�ПJ�7•
�e:�����;�:�n�

�

WYlSZA

S.ZKOtA AGR08iZ.Nf:S�
ul. Studencka 19 НJ-лщ, І:. ог>' ·-·
tel. ·•48 86 216 94 9ї fax +4;:; i3f, :, '(; ,, %
REGON 45015367:;; NIP 718-14-15-167

Attachment to Certificate № \VSAJIЗ/12/21
Кirika Diana has completed an international internsltip "Forming compete1н:es :шd developing professional and
pedagogical skШs of а teacher of higher vocational education iлstitution" ,vithiп tl1e iп-service training pi-ogram as an
element of lifelong professioпal developmei1t in tl1e periods 25.10.2021r. - 03.12.2021 r.

Т\1е inteшsliip p1·ogram comprises 6 modules, eacll of ,vl1icl1 iпcludes 30 Jюuгs ( І ECTS credit) and is planned fo1· а 6-week
сусІе, w}1icll will ultimately include 180 hours (6 ECTS credits), of \\1І1ісІ1 30 lюLІrs (J ECTS credit) of syпcltronized Jectures; 60
І!ошs (2 ECTS credits) of practical work оп practical tasks; 90 lюшs (3 ECTS credits) ot· independent \Vork---the form of studies:
distance Jeaшing.
DI:SCRIPTION OF ACШEVED LEARNING OUTCOMES
Masteriпg the material of the inteшship program:
Module 1 O1·gaпizatioп of the teaching process іп а modeш vocatioпal н11ive1·sity: the uпity of tl1cory and practice. inclнding
dual educatioп (ЗО lюurs / 1 ECTS credit).
Module 2 Professional гequiremeпts fог tl1e teacl1er's competeнce анd coпditioпs for the developmeпt of' l1is/her prof'essioпal
ski!ls (30 llours / І ECTS credit).
Module З Моdеш iпnovative pedagogical a11d inforшatioп tecluюlogies ar1d tІ1еіг нsе in tl1e ciiciact.ic pгocess, inc!tidiпg iпcJusive
educatioп (ЗО lюurs / І ECTS credit)
Module 4 Research апd exploratory \Vork as ап integral part of' шodem training (ЗО rюurs і 1 ECTS cгedit)
Modu]e 5 Integration of modem vocational l1igl1er education іпtо tlte Ешореаn educatioпal space: асасІешіс mobility of teacl1ers
апd studeпts (30 lюurs / 1 ECTS credit).
Modu]e б ТІtе interaction ofteachers апd stнdents in an intemational educatioпal enviroпшent: нnique oppom111ities for personal
and professional developшeпt (30 hours / І ECTS credit).
Objectives of tl1e teac11ing placemeпt:
І. Kпowledge - Т11е studeпt knows and щ1dersta11ds:
\vorld scieпtific and creative achievements апd t11e resultiпg implicatioпs Гоr practice, inclнdiпg:
І. theoretical foнndatioпs апd general issнes апd selected specific issues со11сеп1іпg tl1e orgaпization of tl1e teacl1iлg process іп
а шodem professioпal lllliversity;
2. professioпal reqtiirements concemiлg t11e coшpetencies of ал асаdешіс teacher and coпditions for tl1e developmeпt of his/11er
professioпal skills; tl1e пееd to рІап and іmрІешепt coпtiнuo11s professional de\1elopmeпt of teacl1eгs
3. fuпdameпtal dileшmas of шоdеп1 civilizatioп and essential conditioпs of researcl1 алd exploration activities as ап іпtеgгаІ рагt
о!" шodem educatioп at а шtiversity;
4, tЬе latest acl1ie\1ements іп tl1e field of sciences fom1ing the tl1eoretical basis of pedagogical and inforшation metlюds and
teclшologies and their appJicatioп іп tЬе teacltiпg process in the field of professioлal activity;
5. the Jatest. inforrnatioп and conшшnication metlюds апd tecluюlogies used іп 1vork witll studeпts;
6, the need for intcgratioп of modem vocatioпal l1iglier educatioп iпstitutioпs witl1 tl1e European educational space, iпclнding
асаdешіс mobility of teac11ers and students;
П. Skills - ТІ1е student will Ье able to
І. analyze and creatively synt11esize the scieпtific and creati\le output to identify анd solve rescarcl! pI'oblem$ and tl!ose related
to innovative and c1·eative act.ivity
2. CJ'eate веw eleшeпts of this acquis tl1rougli the p1·eparation of publicatioпs апd preseлtations at iпtematioпal confcгcпces;
3, p1an their developшeвt and inspire the developmeпt of otl1er acadeшics апd stнde11ts:
4. orgaпize апd create ап educatioнal environшeнt togetlier \vi1!1 iпtensifyiлg tlie cogпitive activity of studeпts;
5. take part іп tl1e excliange of experiences апd ideas, also іл tlle intemational en\lironшeпt; iнitiate debate and participatc іл
scieпtific discourse; use а foreigп laпguage to tl1e extent e11abli11g panicipatior1 in tl1e iпtemationa] scieпtific анd professioпal
environшeпt
6. solve tlle шost complicated problems, create i1шovative soJutioпs, also usiпg the results of геsеагсІ1 vюrk;
7. de\1elop studeпt шaterials апd other training materials in tlle field ofprot'essioпal aelivities t1sing !СТ;
8, take professional and persoпal respoпsibility fог tlie results of' their о"ІJ1 апd joiпt professioпal acti vities.
ІІІ. Social сошреtепсіеs - Tl1e student is ready to
1. independeпt researcl1 expanding tl1e existing scientific апd cгearive acl1ie,1e111eпts; taking нр c]1alle11ges ін the professioпal
апd pttblic sphere taking інtо accouлt.: tl1eir etl1ical dішепsіоп, respoпsiЬility for tІ1еіг coпseque11ces, апd fonпing patten1s of
appropriate сопdнсt іп such situatioпs
2, сгіtісаІІу evaluate tl1e achieveшe11ts of the represeпted scientific discipliпe; critically e\laluate tl1eir co11tribution to the
developшent of that discipline; recogпize the sigпificaпce of kлowledge іп solviпg cogпitive and practical probleшs;
3. tuHill tl1e �осіаІ obligatioas of researchers апd creators; iпitiate actio11 fог tl1e public interest; tl1i11k алd act іп ап entrepreпeurial
шаnлеr;
4. ttpllold апd dcyeJop tl1e etlюs of tl!e researcl! апd creative enviroпmeпt. іпс!нdіпg indepeпdeпtly coпducting research,
respectiпg tl1e рrіпсірІе of public o,vners11ip of rcscarc}1 results, takiлg іпtо acco1111t the principlcs of· intellectual property protectioп;
5. coшшtmicative-interactive_ cornpetence through tlle ability to build coшpeteпcy-based анd stнdent-ceпtered teacl1er-studenl
iпteraction using inno\1ative teacl1ing 111ethods, includiпg tl1e іпtешаtіопаІ edLІcational е11,1іго11111е11t. шаіntаіпіпg aпd_½s.�w,lisЬiпg
appropriate гelatioнsl1ips іп an іпtешаtіопаІ prof'essioпal eпvironmeпt.
�-'' �:--_
Т\1е ot1tco111c of tl1e iпciividual iпt.emsl1ip assignment in the fom1 ot" а research article prepaгed f<.)г рнЬІісаtіоп іп E�¼i�'fП'tl1c
topic: Legal educatioп іп tl1e coнtext of sl1api11g а co111petiti,1e ргоfе,;sіопаІ
:/�}{-\:.
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' п ро п роходженн я Міжнародного стажуван н я " Формування ком петентності та розвиток професій но-педагогічної майстерності
ви клада ч а з акладу фах ової п еред внщої та вищої освіти» о рамках програ�ш п ідви щення квал іфі ка ц ії я к с клад ової
безперервного п р офесійного навчання в продовж життя, термін и 25,1 0.202 l r. - 03_1 2.20211·.
Лроr1)ама стажування включас 6 �юдулів, кожен з яких охоплює 30 годн н ( 1 кредит ECTS) і 1 1.·1а1 1устt,ся на 6-тю�;11еоий 1 111кп,
який в кі1щевому ра,х унку включатиме J 80 rодш1 (6 кредитів ECTS), з я 1ш х 30 rодш1 ( І кредит ECTS) J1екції у формі сннхронізонаних;
60 годин (2 кредити ECTS) 1 1рактич1щ робот<1 з виконання практичr1их завдань; 90 годин (3 кредити ECTS) самостійної rоGоти. Форма
навчання: дистанційне навчання,
Загальні цілі ста;кування: Ііаданш1 освітні х послуг у 1--алузі підвищення кваліфікації слухач і в в оргш-1 і-ншії освіт11t,ої діяльності
з ефективним залученням усіх учас1111ків процесу дистанційного нав,1ання: п ідвищен ня квалі ф і кації науково-пслагоrічн ю: та
педаrоrічн11х працінників закладів фахової перелвишої та вищої освіти відповідно до сучасних внмо1· у 1·а,1 1узі освіт11 л1 зu6ез1 1еч�нн я
якості освіти; набу1тя сдухuч<Jм и нових коч пеп:нтностей т а вдоско�нL1ення набут11х ран і ше ком_пстс:1 пностей як частннн їхньої
професійної діяльності.
ОЛИС ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТШ Ос.:ІЗІТИ
Оволодін н я теоретичнн�, матеріалом програми стажування :
Модуль J , Організа11ія рсвітнього процесу в сучас1- юму закладі фахової пrрс:.�вищої т а вишої осніт11 : сд11 і сп. теорії і практикн,
включаючи дуальну освіту (30 годи н І 1 кредит ECTS),
Модут, 2. Професійні в и�югн до ком11етс11тності викладача та у,\ ІОВJ1 роз�нпку його проф�сійної маі1с1·срності (30 годин і 1
кредит ECTS).
Модуль 3 . Сучас 1 1 і ін нованійні педагогі ч ні іі і нформаuі йні технології та їх ·шстоt:ування у освіт1 1 L,О">ІУ про11ссі . вкточаючи
інклюзивну освіту (30 годин / І кредит ECTS).
Модуль 4. Науково-дослідпинька та по1.11укова робота я к невід'смна складова сучасної дОІtн11номної 1 1ідготонк11 фах івuіu (30
годин / J кредит ECTS).
М одуль 5. Інтеrраuі я сучасної фахової 111:рсдвишої та вищої 111ко. � и в свро11ейськ11й освіт11 і і1 простір: акмс�1 ічна ,ю6і111,ність
викладача та студента (30 годин / І кредит ECTS).
Модуль б, Взаємодія ви кладач і в та студентів в мультина1tіоналhному освітньому ссрсдоG11 щі : у 1 1 і каль 1 1 і можливості
особистісного та професійного :�рост,1ння (30 1·од1111 І І кредит ECTS).
Дидакти,1ні цілі стажування:
І. Знання - слухач знас і розуміс: глобал,11і наукові і твор•1і дося гнення та наслідки длн нракти к11, включаю•111:
І . теоrе-rичві основи та загальні п итання, а також окремі конкретні питанн я , що ,тосуються оrганіJаuії освіт111,01'<.J лро1 ю.:у н
сучасному зау ладі фахоl!ої п1:редв11 1 110ї та вищої освіт11:
2. професійні вимоги щодо ко�тетс11тностеі1 ш,uдечіч ного ннкладача та умов для розвитку і'іого І її 1 1рофесі і-1 1111х 1 �ави •юк;
3. фу1щаме11таль11і дилем и сучасної uивілізщії та основні умови науково-дослідної дія;1ьності як 11свід'о1 ної частинн сучасної
університетської освіти;
4. новітні досяrне11ня в галузі наук, шо складають теоретичні основи педагогічних та і 1 1фоrмаu і йннх методі в і технологій 1а їх
застосування в дидактичному п роцесі в rш1узі професі й1 1ої діяльності ;
5. новітні інформщійно-ко�1унікш1ій н і �1етод11 та тех110,1огії, що в икористовуюп,ся в роботі зі студе1 1тач11;
6. нео6хілністh інте11J<11 1ії сучас1111х професійних унівеrситетів в свро1 1ейськ11й освітнііі простір. вкточаюч и акаде:ч і,,ну
мобільність викладачів та студентів;
7. нсобхіднісп планування 111 реалізації 1 1остій1- ю rо професійного розвитку внкт:uш•1ін.
ll. Нав11чк11 - слухач може:
1 . зробити ана.пі:� і творчий синтез наукових та творчих досяr11е11ь з мстою виявлення й R11рі шt;ння доспід11и1 1hк11х прС16:1е,1, а
також проблем, пов ' язаних з інноваційною та творчою ліял1,ністю;
2. створити нові елементи L\ього ре:Jулr;гату, 1·отуюч 11 публікації та презентації на міжнародних конференціях:
З. планувати власш1й розвиток тн надихати на розвиток і н ш их доснідників л1 студенті в;
4. орrанізааія та створення освітнього ссрсдовиша поряд з активізацією пізнанал1,ної ліяльності с-r-,дснтів;
5. брати участь в обміні досвідо�1 та ідеями, nклю•1аючи і о м іж1 1арод110му сеrедо1шщі; і11 іціювап-1 дебати та брати участь у
науковому дискурсі ; використовувати і 11озем 11у �юну в мірі, шо дозволя!: брати участь у міжнародІЮ\І)' науково�1у та нрофесійному
середовищі;
б. вирішувати найскладн іші flробпе�1 и, створювати і н новаційні рішення, також і·3 н11кор11станням рсзут,таті в досліджевь;
7. розробляти матеріали для студе1 1тів та інші навчал ьні матеріали у галузі n рофесій1юі дія.1 1., 1 1ості із застосування�� І КТ;
8, браш на себе професі йну та особисту оідповідальніL·ть за результати власної професіі-і ної діяш,ності .
Ш . Соціальна компетентність - слухач гото1111іі
1 . проводити незалсж11і дослі!1женш1 , що збі.11,шують існуючі наукові та твор•1 і дося гнен ня: приі-іщни онклики у професійній
та публічній сфері, 6сру'1И до уваг11: їх ет11 ч 1 1 11н ви.\ іір, nідr10відал1,11 і е,"п. Ja їх 11аслі,11(11 та фор.�ува� 1ня модспсіі належної 11оведінк11 в
таких ситуаці ях;
2. критично оцінювати досяп1еш1я р�пре·Jентонаної науконої д11сци 1 1л і 1-1н; ;,tанати кри1 11 '1ну 0 1 1 і 1 1 ку RJ1ac1ю1·0 внtску у розвиток
цієї дисципліни; визнання важливості з 1-1а11ь у внрішенні пізиавальних та практич них пµоlілем:
3, до оиконшшя соuіал1,н11х зобоо'яза11 1, дослід� шків і творL1ів; і 1 1іuіюва111 1я діяm,ності в і нл:р,сах сус 1 1 і.і1 ьства: �1 11<:.1ити та ліят11
по-лідприємнин1,ки;
4. підтримувати та ро'J ви1шти суп, дос1ію1111 0,,ого та творчого t:cpt!toн11 11 ш. вклю•1аю•1 1-1: 1 1 1юнсле11 11» лос1іджrнh самос гійно, з
дотриманням принципу публічної влпсності на рс:sупьтап1 досліджень 3 урахуванн»м rip11нu11пi1J 3ах 1 1сту і нтелектуальної urшсності;
5. до спілкувшш� та мас і11терактннні ком 1 1 етентності через здат11ісп будувати взаємод і ю ., 1іж в11 1-:палача,\1 11 та стулснта�1и на
основі ко�шетентностей та студентського підходу. внкоrнстовуюч1-1 і нноваціr1ні методи , н�� 11,ut!Я, вклю•1аю,1и міжшрод11с освітнє
СереДОВИЩС, П іДТрИМ)!ІОЧИ Т3 СТВ9])ЮІ0ЧИ НЇ)1ІІОВідНі СТОС)'НКІі у МіЖІ-ІарОДІІОМ)' lljJO(jJeCiЙll()�IJ' S\:Jl_�j[l�Hl1Шi,
К і н11евий результат стажуван11» - в11кона11с і нд1шілуал1,н, завдання у ниrл»:1 L p\f-��.gP-S1I"'/Пi. підготовленої .:.ю 1 1убл і І(ації
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