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ЗВІТ 

Про дистанційне закордонне стажування 

у Вищій Школі Агобізнесу м. Ломжі (Польща) 

БЕЗВІКОННОГО Петра 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 вказаний 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 освІТи, 

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 вищої 

ОСВІТИ. 

Ознайомився 1з методами та шструментами методолога управшння 

проектами в діяльності, пов'язаній з інформатизацією, реінжинірингом бізнес

процесш. Ознайомився із принципами проектування організаційної структури 

проекту. Освітніми програмами, грантовими та стипендійними проектами 

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

їх роллю в інтернаціоналізації освіти. 

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 

вищої 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 та землеустрою Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет» 
від ::/ ,_,{JJr:/1'✓cJ?a21, протокол №Jp

І 

Завідувач кафедри садово-паркового 
господарства, геодезії та землеустрою, f ✓ � -
професор Руслан М' ЯЛКОВСЬКИИ. 

Звіт розглянуто 1 затверджено на засіданні Вченої ради факультету 
агротехнологій і природокористування Закладу вищої освіти «Подільський 
державний університет» 
від :Z,_1 . .-f g{_ t9CJcl-l , протокол № ✓ О .

Декан факультету 
агротехнологій і природокористування 

/ 

Стажист Петро БЕЗВІКОННИЙ 



REPORT 

about distance foreign internship 

at the Higher School of Agobusiness in Lomzh (Poland) 

BEZVIKONNYI Petro 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 fог passing the distance intemship for the specified period was fully 

completed. 

During the inteгnship, foгeign ехрегіеnсе was acquired in masteгing knowledge 

on the competence and development formation of professional and teacheг's 

pedagogical skills of а professional institution before higher and higheг 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 ski11s with 

mastering the techniques and methods of scientific гesearch in the field of agricultuгe, 

pгoject and ргоgгаm management; higher education. 

І got acquainted with the methods and tools of project management 

methodology in activities related to informatization, гeengineering of business 

processes. І got acquainted with the principles of designing the project organizational 

structure. Educational progгams, 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 Agribusiness. 

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

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

oiganization of tiaining and work of scientists duiing the COVID-19 pandemic. 



Based on the internships results, І acquired professional training experience Ьу 

deepening and expanding professional knowledge, skills and abilities in research 

activities; assimilation of inno ative 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 preparation for а scientific publication. 

The report was i-eviewed and approved at а meeting of the the Department of 
Landscape Gardening Manage, Geodezy and Land Planning of Highei- Educational 
Institution "РоdіШа State University" dated !?. roZ. olldi-f, protocol № ,;25, 

Head of the Department, 
Professor Ruslan МУ ALKOVSKY 

The report was considered and approved at а meeting of the Academic Council of the 
Faculty of Agrotechnology and Nature Management Management of Higher 
Educational Institution "Podillia State University" dated ;:'f, -foR.. c:Jt?#, protocol 
№ .. ,;ftJ . 

The Dean of the Faculty of Agrotechnology 

and Nature Management 

Trainee 
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CERJIEICA ТЕ OF COMPJLE:TION 
' и ,. NO". WSA/01/12/21 . 

for successfully completing 
international internships "Formation of competences and 

development of professional and pedagogrcal skills of а teacher in а 

higher vocational education institution11 as part of а qpntinuing 

professional development programme throughout li.fe. 

The prograr11me consists of 6 moqules 'and is awdtded 6 ECTS credits 

-(180 ,hours) from 25J0.2021-03.12.2021 

d 
! 

Rector 

Head of orgqnizing 

committee 



WY2SZA 

SZKOtA AGROBIZNESU

u!. Studencka 19 18-400 t.omza 

t І +48 86 216 94 97 fax +48 86 215 11 89
8 · 718 14 15-167 
REGON 450153672 NIP - -

Attacl1meпt to Ceгtificate № WSA/01/12/21 
Bezvikonnyi Pёtro lias completed а11 i11ten1atio11al i11ter11sl1ip "Formi11g сошреtепсеs and developiпg professioпal апd 

pedagogical skills of а teacJ1er of highe1· vocatio11al educatioн iнstitution" within the іп-sепісе trai11i11g p1·og1·am as an 
element of lifelong p1·ofessional developme11t in the periods 25.10.202lr. - 03.12.202lr. 

The intemship program comprises 6 modtiles, еасЬ of 1>"11ісЬ i11cl11des 30 lюurs (1 ECTS credit) апd is plaiшed for а 6-'Neek 
cycle, ,v!1icl1 ,vіП ultimately include 180 Іюшs (6 ECTS credits), of wl1icl1 30 Iюurs (1 ECTS credit) of syщ;J1ro11ized Iectures; 60 
hours (2 ECTS credits) of practical work оп practica] tasks; 90 ]юurs (З ECTS credits) of iпdepeпdent \Vork-the forш of studies: 
distance leaming. 

DESCRIPTION OF ACНIEVED LEARNING OUTCOMES 
Mastering tl1e шaterial of tl1e іпtешsЬір prograш: 
Module J Orgaпizat.ioп of tl1e teachiпg process іп а шodern vocational uнiversity: tlle unity of tl1eory and practice, iпcluding 

dua] education (ЗО lюнrs / 1 ECTS credit). 
ModLІle 2 Professioпal requireшents for t]1e teacl1er'� competence апd coпditions for tЬе dеУеІоршепt of his/her professional 

ski11s (ЗО Іющs / 1 ECTS credit). ' 
Modпle З Modern ілпО\'аtіvе pedagogical апd іпfопnаt.іоп teclшo!ogies апd tl1eir use in the didactic process, iпcludiпg i11c]u.siYe 

education (30 hours / 1 ECTS credit) 
Module 4 Research апd exploratory work as ап iпtegral part of nюdem traiпing (30 hoщs І 1 ECTS credit) 
Module 5 Iпtegratioп of шоdет vocatioпaJ l1igЬer educatio11 інtо tlie Ешореап educatioпal space: асаdешіс шоЬіІіtу of teaclieтs 

and studeпts (30 lюurs / 1 ECTS credit). 
Module 6 The interactioп of teachers and students ін an iпternationa] educationa] eпvironшeпt: unique opportunities for per�onal 

анd professioпal developшeпt (ЗО lюurs / 1 ECTS credit). 
Objectives of the teachiнg p]acemeпt: 
І. Кпowledge - The studeпt kпows an.d uпderstaпds: 
world scientific and creative achievements and tl1e resultiпg implications for practice, including: 
1 .  tl1eoretical foundatioпs and ge11eral issues апd selected specific issues conceming tlle organization of tЬе tеасЬінg process іп 

а шоdеш profess.ional ш1.iversity; 
2. piofessional requiremeпts conceming the competeпcies of ап academic teacher and conditions for tЬе deve]opmeпt of11is/!1er

professioпal skiJls; tlle need to р!ап and imp!ement continuous protessioпa! developmeпt of teac!Jers 
3. f1:111daшental dileшrnas of шodem civilization and esseпtial coпditions ofresearch and exploration activities as ап integral pai1

of modem education at а university; 
4. tl1e Jatest achieYeшents іп the f'ield of scieпces forn1ing the theoretical basis of pedagogical and infom1atio11 methods апd

tec]шologies апd tЬeir application in the teaching process іп tl1e field of professional activity; 
5. tl1e 1atest inforlllatio11 and communicatioп шethods апd teclшologies used in work with studeпts;
6. tl1e пееd for iпteg1·atio11 of шоdеrп vocatio11al ЬіgІ1ег edttcatioп iпstitнtioпs \Vitl1 tl1e Europeaп educatioпal space, iпc]udiпg

academic mobility of teacl1ers апd students; 
П. Skills - The student will Ье аЬІе to 
І. апа]уzе and creatively syпthesize tЬе scientific апd creative oLІtpнt to identify апd solve researcJ1 probleшs апd those related 

to iruюvati\1e and creati,1e activity 
2. create new еІешепts of th.is acquis tlirough tl1e preparation of publications and presentatioпs at international coпf'ercnces;
З. plar1 their developшeпt and inspire tЬе deve!opшeпt of 0U1er academ.ics and students;
4. organize and create an ed1.1catio11al eпvirorunent together witl1 inteпsifyiпg the cog11iti,1e activity of studeпts;
5. take part in the excl1ange ot· experiences and ideas, ,1lso ін the intemational епvіюпшеnt; iпitiate debate ,1nd participate іп 

scientific discourse; use а foreigп language to the exteпt enabliпg participation in tЬе iнtematioнa] scientific and pгotessional 
enviroпшeпt 

6. solve tЬе nюst coшplicated probleшs, create inпovative so]нtioпs, also usiпg the results о[ research work;
7. develop studeпt шaterials and other training шaterials іп tl1e field of professioпal actiYities using ІСТ;
8. take protessional and persoпal responsibility for the resu.lts of their 0�111 and joint pюfessiona] activities.
ІІІ. Social competencies - The student is геаdу to
1. independeпt researcЬ expandiпg the existiпg scientific and creative achievements; takiпg нр cЬalleпges іп tlie professioпal

and public sp11ere tak.ing іпtо accoнnt: their et!Jical dішепsіоп, respoпsibility for tЬeir consequences, апd fom1ing patterлs of 
appropriate conduct ін such sittiatioпs 

2. critically evalнate tlie achievements of tJ1e represeпred scieпtific discipline; critically eval11ate tl1eir contribнtion to the
developmeпt of that discipliнe; recogпize tЬе sigпificaпce of kпowledge in solving cogпitive апd practical probleшs; 

3. fulfill tЬе social obligatioлs of researchers ar1d creators; initiate action for the public interest; tЬink and act in ал entгep1·eneurial
maпner; 

4. uplюld анd develop tl1e etlюs of ti1e researcl1 аш! creatiYe enviroпment, inclнdiпg iпdependently coпductiпg research,
respecting tl1e principle of public o,vпership of reseaгcJ1 resн]ts, taking into accouпt the principles of iпte11ectua] ргорегtу protection; 

5. comпшпicative-interactiYe competence throнgJ1 the ability to build coшpeteпcy-based апd stнdeпt-ceпteгed teacЬer-student
iпteractioп usi11g iмovative teacl1iпg шetlюds, includiлg tl1e iпtematioпal educatioпal e11Yironшeпt, 111aintai11i11g алd establisЬiпg 
appropriate re]ationships іп an iпtemational professioпa] enviroшnent. .. 

ТІ1е outcome of tl1e ind.ividual iпternship assigшneпt іп tl1e fопп of а researcЬ article prepared to1· puqЦ�� Eпglis!J оп the 
topic: Efficiency of growing of table beet 1·oots usiпg different 111etlюds of mulchiпg іп the conditioпs ,ot фе I\igl1t-Bank Forest-
Steppe of Ukraiпe \� <�"/ �

\ 
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Додаток до сертифікату Bezvikonnyi Petro №WSA/01/12/21
про проходження Міжнародного стажування II Формування компетентності та роз.виток професійно-педагогічної майстерності 

в11кладача закладу фахової передвищої та вищо'і освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової 
безперервного професійного навчання впродовж життя, терміни 25.I0.2021r. - 03.12.2021r.

Програма стажування включас б модулів, кожен з яких охоплює 30 1·одю1 ( І кредит ЕСТS) і планується на б-тижневий цикл, який 
в кінцсІJому рахунку ВІ(лючатиме І 80 годин (б кредитів ECTS), з якнх 30 годнr1 ( І кредит ECTS) лекції у формі синхронізованих; 60 
годин (2 кредити ECTS) nра1,тична робота з виконання практичних завдань; 90 годин (З кредити ЕСТS) самостійної роботи. Форма 
навчання: дистанційне навчання. 

Загальні цілі стажування: надання .освітніх послу�· у галузі підвищення кваліфікації слухач і в  в організації освітньої діяльності з 
ефею·1шн11м залученням усіх у,1асників процесу дистанційного навчання; nідвиш,ення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 
працівників заклмів фахової передвищої та. вищої освіти відповідно до сучасних вимог у галузі освіти та забезпечення якості освіти; 
набуІТя сдухачами нових компетентностей та вдосконалення набутих раніше компетентностей як •�астини їхньої професійної діяльно(,-ті. 

Ol lИC ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТИ 
Оволодіння тсорстнч11им матеріалом програми стажування: 
Модут, І .  Організація осв.ітнього процесу в сучасному закладі фахової лередвншої та вищої освіти: єдність теорії і практики, 

включаю•1и дуальну освіту (30 годин / 1 кредит ECTS). 
Mo11ym, 2. Професійні вимоги до ко:-.шстс1-пності викладача та умови розвитку йо1·0 професійної майстерності (30 годин / І кредит 

ECTS). 
Модул1, 3 .  Сучасні інно_ваційні  педаго1·ічні й інформаційні технолш·ії та їх застосування у освітньому процесі, включаюqи 

інклюзивну освіту (30 пщнн / J кредит ЕСТS). 
Модуль 4. Науково-дослідни1.1ька та потукова робота як невід'ємна складова сучасної додипломної підготовки фахівців (30 годин 

/ І кредит ECTS). 
Модуm, 5. І нтеграція сучасної фахової передвищої та вищої школи в європейський освітній простір: академічна мобільність 

викладача та студента (30 годин / 1 кредит ECTS) .  
Модуль б. Взаємодія викладачів та студентів в �,ультишщіональному освітньому середовищі: унікат,ні можливо(,·ті особиl·тісного 

та професійного зростання (30 годин / І кредит ECTS). 
Дидактичні цілі стажування: 
І. Звання - слухач знає і розуміє: глобальні наукові і твор,1і досягнення та наслідки для практики, включаючи: 
І .  теоретичні основи та загальні питнння, а також окремі конкретні питання, що стосуються організації освітнього процесу в 

сучасно,1у зауладі фахової передвищоїта вищої освіти; 
2. професійні вимоги щодо компетентностей академічного викладача та умов для ро·.Jвитку його / її професійних навичок;
3. фундаментал1,ні дилеми сучасної пивілізації та основні умови науково-дослідної дія111,ності як невід'смної частини сучасної

університетс1,кої освіти; 
4 . 11овjтні досягнення n галузі наук, що складають теоретичні основи педагогічних та і нформаційних методів  і технологій та їх 

застосуnш11н1 n дидактичному процесі в галузі професійної діяльності; 
5. новітні інформаційно-комунікаційні методи та технології, що використовуються в роботі зі студе1памн;
б. необхіднkть інтеграції сучасних професійних університетів в європейський освітній простір, включаючи академі•11-1у мобіл�пість

викладачів та студентів; 
7. необхідніст1, планування та реалізації пості йного професійного розвитку викладачів.
11 . Навички - слуха•J може:
1 . зробити аналіз і творчи й  синтез науко·вих та творчих досягнень з метою виявлення й вирішення дослідницьких проблем, а також

проблем, пон'і!Заних з інноваційною та творчою діяльністю; 
2. створити нові елементи цього результату, готуюч и nубJІікації та презентації на міжнарощrих конференніях;
З. планувати внасний ро:1виток та надихати на розвиток інших досл ідників та студентів;
4. ()рганізація та створення ()СВітнього середовища поряд з активізацією л ізнаnальної діяльио(,'Ті студентів;
5 .  брати участь в обм іні досвідом та ідеями, включаючи і в міжнародному середовищі; і н іціювати дебати та брати участь у

науково�,у дискурсі; використовувати іноземну мову в �,ірі, що дозволяс брати участь у міжнародному науковому та професійному 
середоGнщі ; 

б. в11рі 1 1 1увати найскладніш і  проблеми, створювати інноваційні р ішення, також із використанням результатів досліджень; 
7. розробляти матеріюш дня t,-тудентів т-а інші навчальні матеріали у галу3j професійної діяльност і із застосування�t ІКТ;
8 .  брати на себе професійну та особисту відповідальність за резу;,ьтати влас1-1ої професійної діяльності.
Ш. Ссщіальна компетентнkть - слухач готовий
І. проводити незалежні дослідження, що збільшують існуючі наукові та творчі досягнення; приймати виклики у професійній та 

публічній сфері, бер)"Ш до уваги: їх стичний вимір, відповідальність за їх наслідки та формування моделей належної поведінки в т<1ю1х 
ситуаціях; 

2. ;;ритично оцінювати досягнення репрезентованої наукової дисципліни; даnати критичну оцінку вJ1ас1ю1·0 внеску у розвиток цієї
дисци1шінн:  визнання вwкливоt.·ті знань у вирішенні п ізнавальних та практичних нроблем; 

3 . ло виконання соціальних зобов'язань дослідників і творців; ін іціювання діяльності в інтересах суспільства; мислити та діяти по
підпр1101ющьки; 

4 . 11ілтримувати та розвивати суть дослідницькоrо та творчого середовища, включаючи: проведення досліджень самостійно, з
лотр11мш111ям прю-щипу публічної власності на результати досліджень з ура,-._уванням принципів захисту інтелектуальної власності; 

5. до спілкування та має інтерактивні компетентності чере-J здатність будувати взасмодію між 1ш1<J�адачами та студентами  на основі
1сом11етенлюстсй та студентського підходу, онкористовую•ш інноваційні методи навчання, включаючи міжнародне освітнє середо_вище, 
підтримуючи та створюючи відповідні стосунки у міжнародному професійному середовищі. ;;;:):��: Кін11�вий рсзулr,тат стажування - виконане індивідуальне завдання у вигляді наукової <..-татті, під1·отовленої др"

�
\ у 1 ' іУ;;-е, 

ш11-лі11с1,кою мовою на тему: Efficiency оі' growing of tab!e beel 1·oots using t1iffeгent 111etJ10tls of mulching іп tl1e совdЩ� 1? :_ :.:·Jlt-Bank 
Forest-Steppe ofUkгaine. ._ 

\_;���. / 


