
ма, SC-BANK- Автоматизированная банковская система, SC-Учет- Внутрихозяйственный учет, SC-
Отчет - Универсальная технология отчетности, SC-Аналитика - Анализ и моделирование состояния банка, 
SC-КП - Кредитный и депозитный портфель, SC-Инкассация - Инкассация денежной наличности. С учетом 
перехода на четырехлетний срок подготовки специалистов экономического профиля планируется ввести 
спецкурс "Банковская деятельность", в рамках которого на первом курсе будет происходить ознакомление с 
программными продуктами, на втором-третьем курсах будут отрабатываться розничные услуги и выдача 
кредита, а на четвертом курсе будет проводиться отработка аналитической и внутрихозяйственной деятель-
ности банка. Планируется на базе УТБ проводить учебную практику, ролевые и деловые игры, отрабаты-
вать CASE-технологии, внедрить интегрированный практикум, в рамках которого кафедра бухгалтерского 
учета обеспечит внутрихозяйственный учёт на предприятиях, для которых предварительно разработает 
виртуальные бизнес-планы, кафедра специальных банковских дисциплин в рамках виртуального банка 
обеспечит комплексное обслуживание клиентов разных форм собственности, кафедра финансов организует 
работу виртуальной налоговой инспекции. Цель проводимых мероприятий - максимально приблизить учеб-
ный процесс к учреждениям банков. 
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Інтеграція України у світовий освітній та науковий простір, модернізація освітньої діяльності в контексті 
європейських вимог та Болонського процесу привела до радикальних перетворень всієї освітньої системи 
країни на основі запровадження нових прогресивних методів, новітніх технологій, серед яких важливе місце 
належить технологіям дистанційного навчання. 

Основною метою впровадження дистанційного навчання є формування самостійної діяльності студентів 
безпосередньо за місцем їхнього проживання (перебування) на основі використання сучасних педагогічних 
технологій, досягнень психології та дидактики, а також можливостей інформаційно-телекомунікаційних 
технологій. Основними принципами дистанційного навчання є гнучкість (територіальна, вікова, часова, 
змістовна, методологічна, соціально-комунікаційна); визначальна роль самостійної роботи студентів; 
постійне співробітництво між студентами і викладачем; максимальна індивідуалізація навчання, що 
базується на інформації про рівень знань студента та його психологічних особливостях; інтерактивна 
спрямованість навчання. Все це обумовлює можливість використання технологій дистанційного навчання в 
системі підготовки та перепідготовки кадрів для банківської системи країни. 

Посилення конкурентної боротьби на фінансовому ринку України потребує підвищення якості 
банківських послуг, високого рівня обслуговування клієнтів та зменшення витрат, що в значній мірі зале-
жить від професіоналізму банківських працівників. У цьому зв'язку кадрове забезпечення банківського сек-
тора економіки є визначальними фактором ефективної роботи як окремої банківської установи, так і 
банківської системи в цілому. 

Сьогодні в Україні функціонує розгалужена система підготовки та перепідготовки банківських кадрів, 
яка представлена навчальними закладами Національного банку України (Університет банківської справи 
НБУ, до складу якого входять Львівський, Харківський та Черкаський інститути банківської справи, а також 
Українська академія банківської справи); ВУЗами загальноекономічного профілю; центрами перепідготовки 
та підвищення кваліфікації, які є структурними підрозділами банківських установ. 

Післядипломна банківська освіта як освіта для дорослих забезпечує неперервність набуття особистістю 
професійних знань протягом усього життя. Її організаційними формами є перепідготовка спеціалістів з на-
данням другої вищої освіти та підвищення кваліфікації банківських фахівців. 

Використання дистанційних технологій в навчальному процесі перепідготовки спеціалістів в 
Харківському інституті банківської справи УБС НБУ має на меті: поширення доступу особистості до 
освітньо-професійних програм вищої освіти з використанням сучасних інформаційних ресурсів; 
індивідуалізацію процесу навчання у відповідності до потреб, особливостей і можливостей кожного студен-
та, а також постійного розвитку особистості з метою подальшого самостійного навчання протягом життя; 
реалізацію інформаційних ресурсних можливостей інституту для підвищення якості навчання. 

Процес дистанційного навчання супроводжує внутрішня нормативна база, яка включає Положення про 
дистанційну форму навчання, Порадник для студента з дистанційного навчання, Порадник з дистанційного 
навчання для викладача-тьютора, Методичні рекомендації щодо розробки дистанційних курсів, Порядок 
проведення інтерактивного спілкування студентів з викладачами. 

Особливістю застосування дистанційного навчання в Інституті є те, що: 
• поступово, згідно з діючим навчальним планом, розробляються і запроваджуються у навчальний про-

цес дистанційні курси, які студенти отримують на CD на початку семестру; 
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• в процесі підготовки дистанційних курсів використовується відповідне програмне забезпечення; 
• визначено заходи для організації самостійної роботи студентів у міжсесійний період, результатом 

якої є виконання контрольних робіт, з завданнями творчого, пошукового характеру; 
• студенти беруть участь в інтерактивному спілкуванні з викладачами (Форум, Чат) та проходять тес-

тування через Інтернет в режимі on-line. 
Для ефективної організації навчального процесу вкрай важливим є усвідомлення кожним студентом 

особливостей дистанційного навчання. В період настановної сесії студент отримує: календар навчання, гра-
фіки проведення поточного модульного контролю знань та інтерактивного спілкування з викладачами. 

У міжсесійний період студенти самостійно працюють над дистанційними курсами, але процес опануван-
ня навчального матеріалу проходить під постійним контролем викладача-тьютора та за підтримки навчаль-
ного закладу. 

Протягом усього семестру здійснюється поточний контроль знань студентів, який включає: модульний 
контроль, інтерактивне спілкування студентів з викладачами (Форум, Чат), тестування студентів через 
Інтернет в програмній оболонці MOODLE. Підсумковий контроль знань передбачає складання письмового 
екзамену або заліку в період екзаменаційної сесії. 

З метою подальшого розвитку дистанційного навчання в Інституті проводиться постійна робота щодо 
розробки нових та вдосконаленню існуючих дистанційних курсів, пошук сучасних форм і методів контролю 
знань студентів з використанням інформаційних технологій, що сприятиме підвищенню рівня професійної 
підготовки банківських спеціалістів, дозволить забезпечити банківських сектор економіки 
висококваліфікованими кадрами, позитивно вплине на конкурентоспроможність та ефективність роботи 
вітчизняних банків. 

УДК 159.923.2 

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА 
О.Н. Семеняка 

Полесский государственный университет, semenox@yandex.ru 

Одним из основополагающих факторов экономического роста является адаптивная, гибкая, мобильная 
кадровая политика и процессы формирования кадрового потенциала современной экономики. 

К инструментам государственного управления качественными характеристиками кадрового потенциала 
относятся создание профессионально-квалификационных стандартов, классификаторов, системы внутриор-
ганизационного обучения, прогноз потребности рынка труда и т.д. Однако нам представляется немаловаж-
ным повышение качества подготовки будущих специалистов еще на этапе профессионального обучения как 
основы улучшения качественных характеристик кадрового потенциала экономики. 

Успех будущей профессиональной деятельности экономиста во многом зависит от уровня его профес-
сиональной подготовки: системы научно-теоретических знаний, в том числе специальных знаний в области 
экономики, профессиональных умений и навыков, опыта, наличие устойчивой потребности в том, чтобы 
быть компетентным экономистом, интереса к профессиональной компетентности своего профиля. 

Сущность процесса профессиональной подготовки в условиях вуза, заключается не только в постепен-
ном накоплении и обобщении студентом специальных знаний, представлений, поэтапной выработке у него 
практических умений и навыков, но и формировании особых личностных качеств, необходимых для успеш-
ной работы по избранной специальности. Изучению данной проблемы посвящено проведенное в УО "По-
лесский государственный университет" исследование, направленное на изучение особенностей профессио-
нально-личностного развития студентов на разных этапах обучения, одной из задач которого - анализ уров-
ня сформированности профессионально значимых качеств личности студентов на разных этапах обучения. 

В нашем исследовании мы исходили из положения о том, что личность профессионала - это система, 
элементами которой являются профессионально важные и профессионально значимые качества, форми-
рующиеся в процессе профессионального развития на основе качеств индивида. Ведущими компонентами 
личности профессионала определяются профессионально важные и профессионально значимые качества 
индивида, которые обеспечивают необходимый уровень профессиональной продуктивности, профессио-
нальной идентичности и профессиональной зрелости личности. 

Для определения качественных и количественных значений наиболее важных характеристик личности, 
на основе экспертных оценок, анализа квалификационной характеристики, профессиограммы был получен 
перечень профессионально-важных качеств (ПВК) экономиста, обеспечивающих успешность выполнения 
профессиональной деятельности. В дальнейшем эти данные были использованы в качестве эталонной моде-
ли при оценке уровня сформированности профессионально-важных качеств будущих специалистов на раз-
ных этапах их обучения в вузе. 
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