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ЗВІТ 

Про дистанційне закордонне стажування 

у Вищій Школі Агобізнесу м. Ломжі (Польща) 

Потапського Юрія Васильовича 
з «Формування компетентності та розвитку професійно-педагогічної 
майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти» 

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

План проходження дистанційного стажування за вказ�ний 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 передвищої та вищої освпи, 

проведення фундаментальних наукових досліджень, здобутих у результат� 

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

Набуто досвід провадження науково-дослідної і викладацької 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 стипендійними проектами 

Європейського союзу та досвідом участі в програмі «Еразмус», «Еразмус+» та 
.. . . . ... . 

зх роллю в штернацюнал1зац11 осюти. 

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 господарства та

нищої освіти, вивчення педагогічного досвіду. В ході закордонного стажування

взяв участь в підготовці до наукової публікації.

Звіт розглянуто 1 затверджено на засіданні кафедри садово-паркового

господарства, геодезії і землеустрою Подільського державного аграрно-
. 

. 

техючного уюверситету 

від 'J-. 12. 2 о 2 -1 , протокол № :2,G. 

Завідувач кафедри садово-паркового

господарства, геодезн 1 землеустрою,

професор ----""-=----- Руслан М' ЯЛКОВСЬКИЙ. 

Звіт розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради факультету агротехнологій

і природокористування Подільського державного аграрно-технічного університету

вщ .2 �. JJ, 21. , протокол №_ш_. 

Лекан факультету 

агротехнологій і природокористування

.._,тюкист 



REPORT 

about distance foreign internship 

at the Higher School of Agobusiness in Lomzh (Poland) 

РОТ АРSКІУ Yuriy Vasylovych 

"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 "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 

ол 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). 

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, 

p.гoject 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 

pгocesses. І got acquainted with the principles of designing the project oгganizational 

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

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

гоlе in the education intemationalization. 

І got acquainted with innovative foгms of application of modem information 

technologies in the leaming process. І got acquainted with the educational and 

methodological base of the Higher School of Agribusiness. 

The experience gained in the use of effective distance leaming or hybrid 

pгograms and didactic methods with elements of humanization, as well as the 

organization of training and work of scientists during the COVID-19 pandemic. 



Based on the intemships 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 to project and program management in agriculture 

and higher education; study of pedagogical experience. During the intemship, І took 

part in the prepaгation for а scientific publication. 

The гeport was reviewed and approved at а meeting of the the Department of 

Landscape Gaгdening Manage, Geodezy and Land Planning of State Agrarian and 

Engineering Univeгsity in Podilia dated 1. J ;z. . � t) 7- , protocol № ·й· 

Head of the Department, 

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

Faculty of Agrotechnology and Nature Management Management of State Agrarian 

and Engineering University in Podilia dated 25. JJ.. 2 f , protocol №. __JQ_. 

The Dean of the Faculty of Agrotechnology 

and Nature Management 

Trainee 



WYZSZA SZKOLA AGROBIZNESU W LOMiY 
POJLAND 

� CERTJF,��TE О]; COMPtE,TION · 
. NO: WSA/33/12121· : . 

THIS G:ERTlflGA ТЕ 15 Gl\l.EN ТО 

ІІ 

for successfully cbmpleti'ng. 
internatiohal internsh1ips "Formation of corripetences and · 

development of, p,rofessional anal �edagogical skills of а t.eacher in а 
higher vocatio11al education ipstitution11 as part .of а continuing 

' І І ' 

· professi9naJ develo_pment programme throughout life.
The pr6g'гamme consist of· 6 mpdules Qnd is awa�rded 6 ECl:S credi·ts 

оао m0u:r�; from 25.10.2'021-03.1'2.,202] 

Rector 

Head of organizing 

commi�tee 



WYL'dLA 
SZKOt.A AGROBIZNESIJ

ul. StL1clencka 19 18-400 torr1:.:a
181. -•48 86 2·16 94 97 fax +48 86 215 1' 89 
REGON 450153672 NiP 718-14·15·167 Attacl1me11t to Certificate № \\1SA/33/12/21

Potapskiy Yurii has completed an internatioнal interнsI1ip "Formi11g competences and developing pгofessional a11d 
pedagogical skills of а teacher of higher vocational educatioп iпstitнtion" "''ithiп the in-service training pгogram as an 

eleme11t of lifelo11g professioпal development in the periods 25.10.2021r. - 03.)2.202lr. 

The iпte111sl1ip program coшprises б modules, each of whicl1 include' 30 hoш·s (1 ECTS credit) and is р]а1шеd for а 6-week 
cycJe, v-•11icl1 \Yill ultiшately include 180 l10шs ( б ECTS credits), of wl1icl1 30 hours ( І ECTS credit) of synchronized lectш-es; 60 
lюurs (2 ECTS credits) of practical work оп practicaJ tasks; 90 hours (3 ECTS credits) of independent work-tl1e form of studies: 
distance leaшing. 

DESCRIPTION OF ACHIEVED LEARNING OUTCOMES 
Masteri11g tl1e material of tlie intemship program: 
Module l Organizatioн of tl1e teaching process in а modern ,1ocatio11al uпiversity: the unity of theory and practice, includiпg 

dual educatioп (ЗО hours І 1 ECTS credit). 
Module 2 Professional requirements for the teacher's competeпce апd conditioнs for the d<ё:veloprnent of his/Ьer professional 

skills (30 lюurs / 1 ECTS credit). 
Modttle 3 Моdеш innovative pedagogica] and infoпnatioп teclmologies and tl1eir use in tЬе didactic process, iпcludiвg inclllsive 

educatio11 (30 lюurs / 1 ECTS credit) 
Modl!!e 4 Research and exp1oratory work as an integral part of modern training (30 lюurs І І ECTS credit) 
Module 5 J11tegratio11 of modeш vocatio11al highe1· education i11to tl1e European educational space: academic mobility ofteachers 

and stude11ts (30 hours І 1 ECTS credit). 
Module б The interaction of teachers and students in ан iпtemational educatio11al environme11t: unique opportuпities for personal 

and professi()пal development (30 hours І 1 ECTS credit). 
' 

Objecti\les of the teacl1i11g placement: 
І. K110\vledge - Tl1e stнde11t kпo,vs and u11derstands: 
,vorld scie11tific and creative acЬievements and the resulting irnplications for practice, includiпg: 
1. tl1e01·etical foнndatio11s and general issues апd selected specific issues concerni11g tl1e orga11ization of the teaching process in

а modeш professional university; 
2. professional requirements conceшing the cornpetencies of an academic teacher and conditions for·the development ofЬis/her

professioпaJ skills; the need to plan and implemeпt contiпuous professional developrnent of teachers 
3. ftшdamcntal dilemmas ofшodem civilization and essentia] conditions of research and exploratioп a·ctivities as an iвtegral part

of шodem edпcation at а university; 
4. the Jatest aclrievements in the field of sciences fonning the tЬeoretical basis of pedagogical апd i11formation methods and

techno]ogies a11d tЬeir арр]ісаtіов in the teachiпg process іп the field of professioвa] activity; 
5. the Jatest iнformation and colllillunication methods and technologies used in work with studeпts;
б. the пееd for i11tegratio11 of modern vocational higl1e1· education institutions with the Europe11n educational space, includiпg

academic шobility ofteachers and students; 
П. Skil!s - The student \VЇll Ье able to 
1. a11alyze апd creati,,ely syпthesize tЬе scientific and creative outpнt to identify and solve research problems and those related 

.to iimovative анd creative activity 
-

2. create пе\N elements of tl1is acquis through the prepaгation of publicatioris апd presentations at intemational сопfегепсеs;
3. рlан tl1eir developrne11t and iпspire the development of otl1er acadeшics апd stнdents;
4. organize and create an educatio11al environment·together with intensifying tl1e cog1ritive activity of students;
5. take рагt in the exchange of experiences and ideas, also in tl1e intemational environmeпt; initiate debate and participate in

scientific discourse; 11se а foreign la11gнage to the extent enabling participation ів the inteшational scieпtific and professioпal 
environmeпt 

б. solve rhe пюst complicated problems, create i1movative solutions, also usiпg the results ofresearch work; 
7. develop student materia1s and other training materials in the field of professional aotivities using ІСТ;
8. take pтofessional and persona1 responsibility for tl1e resuJts of their o,,;,n апd joiпt professional activities.
ІІІ. Social con1petencies - The stнdent is ready to
1. iпdepende11t researcl1 expandi11g tlle existing scieвtific апd єreative achieven1e11ts; taking up clщllenges in the professional

and рнЬІіс sр11еге taking іпtо accouпt: their ethica1 diшension, responsibility for their consequences, and forming pattems of 
appropгiatc co11duct in sucll situations 

2. critically evaluate tlle achievements of tl1e represented scientific discipline; crjtically evaluate their co11triburio11 to the
developmeпt of tl1at discipliпe; recogп..ize the significance of knowledge in solviпg cognitive and practical probleшs; 

3. fLllfiJI t!1e social obligations of researchers and creators; iпitiate action for the public interest; tl1ink алd act ш·ап eпtrepreneнriaJ
шаnлег; 

4. нрІ10Іd апd develop t.!1e etlюs of the research апd creative environment, iпcluding iпdependently conducting research,_
respectiлg tl1e ргіпсірІе of рнЬlіс o,vnership of researcl1 results, takiag іпtо accoнnt the principles of inte!Jectual property protectioп; 

5. communicative-interactive competence tl1rougl1 tl1e ability to bui]d competency-based а:пd stucient-centered teacher-studeлt
interactioп нsіпg innovati\!e teaching methods, includiлg the iпternatioлal educatioшil environшent, maintaiпiлg and establisl1ing 
appropriate гelationsl1ips in an intemational professional environn1ent. /:1{!,�-

The онtсоте of the individual internship assignmeпt іп tЬе fom1 of а resea_rcl1 artic]e prepared for publicatioп iir1{imi1?8 РЧ the 
topic: Current state and issues of impro,,ing tl1e maintenance of the state land' cadastre in Ukraine. ;і,

1 
cf:J!/f.{°"i: � 

\9-,f"'H.f� ,І, 

\:-:�].J 



'v'VYZ.SZA 
SZKOtl-. A G RO B I Z N E S U  

ul . Studєn.cka 1 9  '1 8--400 tomza 

tel. +48 86 ? 1 5  94 97 fax +48 86 21 5 •1 1 89 ВІJща Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща)
REGON 4 GO 1 53872 NIP 71 8-1 4- 1 5-дw.аtок до сертифікату Potapskiy Yurii № WSA/33/1 2/21

п ро проходження Міжнародного стажування " Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності 
викладача закл аду фахової nередвищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової 

безперервного професійного навчання впродовж життя, терміни 25.10.2021r. - ОЗ.12.2021r. 

І !рограма стажування включає 6 модулів, кожен з яких охоплює 30 годив ( І  кредит ECTS) і 11лану(ться на б-тижневий ш1кл, 
який в к і 1щеному рахунку включатиме 1 80 rодип (6 кредитів ECTS), з якr1х 30 годин ( І кредит ECTS) лекаії у фор�1і синхрон ізованих; 
60 годин (2 кредити ECTS) практична робота 'J виконання практичних завдань; 90 годин (3 кредити ECTS) самостійної роботи. Форма 
навчання : д11станuійне навчання. 

Зага.1 1 , 1- 1 і  цілі стажування:  надання освітніх послуг у галузі підвищення кваліфікації слухачів в організації освітньої діяльності 
з ефе1_-тивн11.ч залученням усіх у,1асників пронесу дистанційного навчання; підвищення кваліфіканїї науково-педагогічних та 
педаrоrічню: врацівників закладів фахової передвищо'і та вин.юї освіти відповідно до сучасних вимог у галузі освіти та забе·зпечення -
якості освіти; набугтя сдухачами нових компетентностей та вдосконалення набутих раніше компетентностей як частини 'іхньої 
професі йної діяльності. 

ОПИС ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТИ 
Оволодіння теоретичним матеріалом програми стажування: 
Модуль І .  Організація освітнього процесу в сучасному закладі фахової передвищої та вищо'�' освіти: єдність тсорі'і і лрактики, 

включаючи ;�уш11,ну освіту (30 roдиti І І кредит ECTS). 
Модуль 2. Професійні вимоги до компетентності викладача та умови розвитку його професійtюї майстерності (30 годин / І 

кредит ECTS). 
Моду!ІЬ 3. Сучасні інноваційні  педагогічні й інформаційні технології та їх застосування у освітньому нpouecr. включаючи 

інклюзивну освіту (30 годин / І кредит ECTS)'. 
Модуль 4. Науково-дослідницька. та пошукова робота як невід'емна сюнщова сучасної додипломйої підготовки фахівuів (30 

годин / І крелит ECTS). 
·· 

Модуm, 5. Інтеграція сучасної фахової nередоишої та оищої школи в європейський освітній простір: академі,1на мобільність 
викладача та студента (30 годин / І кредит ECTS). 

і\•Jодулr, 6. Взаємодія викладачів та студентів в мультинаціонал1,ному освітньо:-.1у середовищі: унік,шьні можливості 
особистісного та професійного зростання (30 годин / І l(редит ЕСТS). 

Днлактичні цілі стажування: 
І . З1- 1а11ня - слухач знає і розуміє: глобальні наукові і творчі досягнення та.наслідки для 11ра!fгнки, в1шючаючи: 
J .  теоретичні основи та загальні питання, а також окремі конкретні питання. що стосуються організації освітнього процесу в 

сучасному зауладі фахової псредвищої та вищрї освіти; 
2. професійні вимоги щодо компетентностей академічного викладача та умов для розвитку його / її професійних навичок;
3. фундаментал,,ні дилеми сучасної цивілізації та основні умови науково-дослідної діяльності ЯІ< невід' ємної частини су,1асної

університетс1,кої освіти; 
4. новітні досягнення 13 галузі нау1<, що складають теоретичні осно.ви nедаrогі,ших та інформаційних методів і технологій та їх 

застосування в дидактичному процесі в галузі професійної діялr,ності; 
5. ноіlітні і нформаційно-комун ікаційні методи та технології, що використовуються в роботі ·3і студентами;
6 . необхідність інтеграції сучасних професійних університетів в європейський освітній простір, включаючи академі чну

мобільність вю<Jшдачів та студентів; 
7 . необхідність планування та реалізації 1,остійноrо професійного розоитку викладачів.
J I .  Навички - снухач може:
1 .  зробfІТИ аналіз і творчий синтез наукових та творчих досягнень з метою виявлення й вирішення дослідницьких про_блем, а

також проблем, пов'язаних з і нноваційною та творчою діяльністю; 
2. створити нові елементи цього результату, готуючи публікації та презентації на rі-1іжнародних конферС}І[Jіях;
3 .  планувати власни й  розвиток та надихатн на розв1-по1, інших дослідників та студентів; 
4 . органі-зація та створення освітнього середовища поряд з активізацією пізнавальної діяльності студентів;
5. брати )''!ЗСТЬ в обміні досвідом та ідеями, включаючи і в міжнародному середовищі; ініціювати дебати та брати участь у

науковому дискурсі; використовувати іноземну мону в �1 ірі , що дозволяє брати участь у міжнародно�·1У 1іауково�1у та професійному 
середовищі; 

6. вирішувати найскладніші проблеми, створювати інноваційні рішення, також із використанням результатів досліджень;
7. розробляти матеріали для студентів та інші навчальні матеріали у галузі професійної дімьності із застосуванням JKT; 
8 . брати на себе професійну та особисту відповідальність за результати власної лрофесійної діял.ьності.
Ш. Соціальна компетентніс.-ть - слуха•� готовий
І .  проводити незалежні  дослідження, що збільшують існуючі наукові та творч.і досягнення; лрий�1ати виклики у професійній

та nублі•тій сфері, беручи до увагн: їх етичний вимір, відповідальні(.'ТЬ за їх наслідки та формування rvіоделей належної nоведіпки в 
таких ситуаці ях; 

2 . критично оцінювати досяrневшr репрезентован.о'і наукової дисципліни; давати критичну оuінку власного внеСК}' у розвито�,
цієї дисцнпліни ;  визнання оажлиНО(.'Ті знань у вирішенні пізнавальних та практичних проблем; 

З .  до виконання соціальних зобов'язань дослідникін і творців; ініціювання діяльності в інтересах суспільства; мислити та діяти 
по-підприємпнцьки; 

4. п і;1тримувати та розвиваї·и суть дослідницького та творчого середооища, включаючи� провещ:ння досліджень самостійно, з
дотриман11я�1 прннuипу публічної власності на результати досліджень з урахування.\! принципів захисту інтелектуальної власності; 

5 .  до спі.1куванвя та має інтерактивні ко�1щ.-те1п·ності через здатність будувати взаємодію мі>к викладачами та студентами на
основі 1<0,,1 1 1ете1ппостей та студентського п ідходу, використовуючи інноваційн і  методи навчання, включаючи :.1іжнародне оснітпє 
середовище, підтримуючи та стоорюючи відповідні <.-тосунки у міжнародному професійному середовищі. -<,;;=:;ї;--.,, 

К1нцеш1й результат сrажу1Jа1�ня - Gико1 1ш1с індивідуальне завдання у вигляді науково·і статті, 11ідготооК;_н:fu_.у:ір ·п):?лі каціі.
анrлійс1,кою мовою на гему: Сштепt state and issнes of i111proviпg the mai11tenance ofthe state land cadastгe іп Uk.гаіпе. } �}�t � 
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