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Розробники:
ТЕРНОВА Iрина Валер'янiвна - керiвник робочоТ групи, завiдувачка

вiддiлення економiки та прикладноi екологiI, спецiалiстка вищоi категорii,
викладачка-методистка цикловоi KoMicii спецiальних економiчних дисциплiн;

БУРДАШ Уляна €вгенiвна - член робочоi групи, голова цикловоi KoMicii
спецiальних економiчних дисциплiн, спецiалiстка вищоi категорii, викладачка-
методистка цикловоi KoMiciI спецiальних економiчних дисциплiн;

ДУДКА Уляна Теодозiiвна - член робочоi групи, кандидатка педагогiчних
наук, спецiалiстка вищоТ категорii цикловоi KoMicii спецiальних економiчних
дисциплiн.

Освiтня програма визначае передумови доступу до навчання, орiентацiю
та основний фокус програми, обсяг кредитiв еКТС, необхiдний для пiдготовки

фахiвцiв у сферi фаховоТ передвищоТ освiти, перелiк заг€Lпьних та спецiальних
змiст пiдготовки(фахових) компетентностей, нормативний i варiативний змiст пiдготовки

фахiвця, сформульований у TepMiHax результатiв навчання та вимоги До
контролю якостi вищоi освiти.

ВП НУБiП Украiни кБережанський агротехнiчний коледж> розробляе
освiтню програму за спецiальнiстю 072 <Фiнанси, банкiвська справа та
страхування)) для пiдготовки фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоi освiти До
виконання професiйних обов'язкiв за обраною спецiальнiстю до розробки
Стандарту фаховоТ передвищоi освiти освiтньо-професiйного ступеня фаховий
молодший бакалавр з названоТ спецiальностi. Затверджено як тимчасовиЙ

документ.



l - Загальна iнформацiя
повна назва
вищого
навчального
закладу та
структурного

Фахова передвища ocBiTa, фахiвечь з фiнансово-кредитнот системиСтупiнь вищоi
освiти та назва
квалiфiкачiТ мовою

кФiнанси, банкiвська справа та страхування)

.щиплом фахiвця фаховот передвищот освiти, одиничний,
l20 кредитiв еКТС, TepMiH навчання З роки

Тип диплому та
обсяг ocBiTHboT

НРКУкраIни-5рiвень, ЕНЕА - початковий, EQF LLL - 5

свiдоцтво про базову загulьну середню ocBiTy

Вступнi iспити
Решта вимог визначаютьсЯ правилами прийому на освiтню програму фахiвця у сферi

,Що прийняття,Щ,ержавного стандарту

http :i/www.batk.nubip.edu. uа

2 - Мета ocBiTHboi програми
тиЧниxкoМпеTентEoстей,ДoстaтнiхДляyспiшнoгoBикoнaння

професiйних обов'язкiв у сферi фiнансiв, банкiвськоТ справи та страхування, пiдготовка здобувачiв освiти до

подаJIьшого навчання за обраною спецiаrriзацiсю

TepMiH дiТ ocBiTHboi

lнтернет-адреса
постiйного
розмiщення опису

3-Ха ocBiTHboT програми
07 кУправлiння та адмiнiстрування>
072 кФiнанси, банкiвська справа та страхування)

Предметна область,
галузь знань,
спецiальнiсть,
спецiалiзацiя (зс

наявносmi)

Основниl"r фокус
ocBiTHboi програмrr
та спецiалiзацiТ

Придатнiсть до
працевлаштування

Подальше навчання

1. Профiль oсвiтньо-професiйноi програми молодший спецiалiст зi спецiальностi
072 <Фiнанси, банкiвська сп та страхyвання>

вiдокремлений пiдроздiл Нацiонального Унiверситету бiоресурсiв та
природокористування Украiни (Бережанський агротехнiчний коледж>, вiддiлення
економiки та прикJIадноТ екологiТ

Освiтньо-професiйна

Фахова передвища ocBiTa в областi фiнансiв, банкiвськот справи та страхуванI{я

Клtочовi слова: фiнанси, баttкiвська справа, страхування.

в"роб"*' та педагогiч}Iа практики забезпечують пiдготовку фахiвцiв у реальному
середовищi майбутньоi професiйноТ дiяльностi. В ocBiTHboMy процесi

використовуються найновiшi науково-практичнi досягнення, реалiзуеться системний

пiдхiд lльно-ор1 ваних навч€lльних дисциплlн.

4-п lcTb икiв до п ння,та подальшого навчання

@yвaтитaкiпpoфесiЙнipoбoти(згiднo,ЩК003;20l0)iзaймати
первиннi посади: брокер (посередник з цiнних паперiв, ди;rер (пролавець) цiнних
паперiв, агент страховtай, iнспектор з органiзашiт iнкасацii та перевезення цiнностей,
iнспектор кредитний, iнспектор обмiнного пункту, букгаттер, касир-експерт,

iнспектор-ревiзор, iнспектор, ревiзор, молодший державний iнспектор, iнспектор з

лю за цiнами.
Можливiсть продовження навчання за

УкраТни - б piBeHb, FQ-EHEA - перший

Офiчiйна назва
ocBiTHboi пDогDами

наявнiсть
акпелитаuii
цикл/рiвень
Передумови

Мова(и)
RИ К_ПЯ ПЯ ННЯ

УкраТнська

Орiснтачiя
ocBiTHboi

особливостi
програми



5 - Викладання та оцiнювання
Викладання
навчання

Загальний стиль навчання,- проблемно-орiентований. Лекцiйнi курси по€дFIуIоться з

семiнарами, диспутами, ((мозковими шт)Фмами)) та робочими зустрiчами. Широко
використовуеться аJIгоритмiзацiя навчання. Самостiйна робота на ocHoBi пiдручникiв
та конспектiв, електронних ocBiTHix pecypciB, розмiщених в <ВiртУалЬнОМУ
навчillьному середовищi Moodle>, кХмарному середовищi GOOGLE) консультацiТ iз
викладачами визначаеться як особистiсно-орiентована педагогiчна взаемодй суб'ектiв
навчання у закладах освiти, метою i мiрою ефективностi якоТ е формуъання
ппофесiйноI компетентностi майбутнього фахiвця.

оцiнювання Тесryвання, опитування, дискусiI, презентацiТ, письмовi есе, flсихолого- педагогiчtll
характеристики, самоконтроль та самооцiнка, контрольнi роботи, звiти про практику,

захист курсових робiт, ycHi та письмовi екзамени, державний квалiфiкаuiйний iспит,

визначення реЙтингу студента у кредитнiЙ системi освiтнього процесу:_
б - Програмнi компетентностi

lнтегральна
компетентнiсть

Здii"iсr" розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та практиLIнi проблеми пiд час

професiйнот дiяльностi у сферi фiнансiв, банкiвськоТ справи та страхування або у
процесi навчання, що передбаЧас застосування теорiЙ та методiв фiнансовоТ роботи i

характеризуються комплекснiстю та tlевизнаttеttiстю умов.
Загальнi
компетентностi (ЗК)

Гк 1. здатнiсть до формування свiтогляду щодо розвитку людського буття,
суспiльства i природи, духовноТ культури.
ЗК 2. Здатнiсть розглядати суспiльнi явища в розвитку i конкретних iсторичних

умовах.
ЗК 3. Здатнiсть використовувати сучаснi iнформацiйнi технологiЙ для розвiяЗанНЯ

рiзноманiтних задач у навчarльнiй та практшrнiй лiяльностi.
ЗК 4. Здатнiсть до формування ринково-орiентованого економiчного свiтогляду.
ЗК 5, Умiння обrрунтовувати управлiнськi рiшення та спроможнiсть забезпечувати ii
правочиннiсть.
ЗК 6. Здатнiсть здiйснювати комунiкацiйну дiяльнiсть.
ЗК 7. Здатнiсть працювати як самостiйно, так i в командi.
ЗК 8. Здатнiсть спiлкуватися державною та iноземною мовами у професiйнiй

дiяльностi.
ЗК 9. Здатнiсть працювати у мiжнародному середовищi.
ЗК 10. Здатнiсть займати активну життеву позицiю та розвивати лiдерськi якостi.
ЗК ll. Здатнiсть до оцiнки та аналiзу соцiшlьно-економiчних процесiв i явИЩ, ДО

використання економiчних знань у професiйнiй дiяльностi.
ЗК 12. Здатнiсть до навчання.
ЗК l3. Здатнiсть формувати HoBi iдеТ BHicTb).

(DaxoBi

компетентностi
спецiальностi (ФК)

ФК l. Базовi знання наукових понять i методiв, необхiдних для розумiння принципiв

функчiонування фiнансовоТ системи.
ФК 2. Здатнiсть використовувати математичний iнструментарiй для дослiдження
економiчних процесiв, розв'язання прикJlадних економiчних завдань в сферi фiнансiв,
банкiвськоТ справи та страхування.
ФК 3. Здатнiсть аналiзувати i оцiнювати ефективнiсть державноТ фiнансовоТ полiтики
та мiжбюджетних вiдносин.
ФК 4. Здатнiсть до застосування рiзних форм i методiв бухгалтерського облiку на
пiдприемствi.
ФК 5. Умiння складати, перевiряти та проводити бухгалтерську обробку документiв,
вести синтетичний й аналiтичний облiк.
ФК 6. Здатнiсть застосування знань права та податкового законодавства в практи.tнiлi

дiяльностi суб'ектiв господарювання.
ФК 7. Здатнiсть до складання фiнансовоТ, податковоi, статистичноТ та спецiальноi
звiтностi, передбаченоi стандартами бухгалтерського облiку i законоДавСтвС,м

Украiни.
ФК 8. Здатнiсть до аналiзу пiдходiв до органiзацiТ бухгалтерського облiку в

банкiвських установах УкраТни.
ФК 9. Формування BMiHb правильно вiдображати господарськi операчiТ бюджетних

установ на рахунках бухгалтерського облiку та використовувати облiкову iнфОРМаlДiЮ

в управлiннi бюджетноi установи.
ФК l0. Вмiння застосовувати знання з органiзацiТ та функцiонування податкОвОl

системи Украiни у професiйнiй дiяльностi дlя розрахункiв i сrrлати податкiв, ЗбОРiв i

обов'язкових платежiв юридичних та фiзичних осiб.
ФК 1 1. Умiння використовувати методиtlнi пiдходи до оцiнюванпя фiнансового стан}

пiдпDиемств та фiнансових установ.



@т.исyчaснеiнфopмaцiЙнеТaпpoфaМнезaбеЗпечення,
володiти iнформачiйними технологiями у сферi фiнансiв, банкiвськоI справи та

страхування.
ok iз. Вмiння використовувати законодавчi та нормативнi документи з питань

оподаткування, кредитування, страхування.
Фк 14. Здатнiстi пiптримуват}л належний piBeHb економiчних знань та постiйно

пiдвищувати свою п

MHi результати навчання

та культурного надбання людства. 
l

прй 3. Здатнiсть аналiзувати iсторичнi подiТ та процеси,

прн 4. Знання TeopiT та методологiт iнформатики, iнформачiйно-комунiкацiйного простору, iнформаuiТ

соцiальних комунiкацiй.
прн 5. Вмiння усного та письмового спiлкуванЕя державною мовою.

прн 6. Здатнiсть використовувати iноземну мову для забезпечення результативнот професiйнот дiяльцостi,

ПРн7.ЗнанняiУмiнняоперУВатиекономiчнимикатегорiямитапонятТяМи.
прн 8. Умiння розраховувати покilзники чисельностi, руху трудових pecypciB,

забезпеченостi i ефективностi використання активiв пiдприсмства.

прн 9. ЗдатнiстЬ продемонструвати знання та навички планування фiнансових показникiв дiяльностi суб'сктiв

господарювання, викориgтовуючи розрахунковi данi виробничоТ частини бiзнес-плану.

прн 10. УмiннЯ розроблятИ i виконуватИ в практичнiЙ роботi кошториси доходiв i видаткiв бюджетних

vcTaHoB.
прн ll. здатнiсть оцiнювати показники формування i виконання бюджетiв, Дiагностування ТевдеццIй

розвитку бюджетноТ системи.
прн l2. Умiння застосовувати статистичнi методи до аналiзу фiнансового стану пiдпрlt€мств, банкiвських

установ, страхових *о*пuпiй та оцiнювання ефективностi i1 фiнансово-економiчноТ дiяльностi,

прtl lз. Здатнiсть продемонструвати знання та розумiння основ органiзаuii фiнансiв на пiдприсмствах, у

банкiвських установах, страхових компанiях, бюджетних установах,
ПРНl4.ВолодiннянаВИЧкаМиВкЛаДанняДепозитiвiотриманнякредитiвУбанкiвськихУстаноВах.
прн 15. Здатнiсть 

""no"y"ur" 
комп'ютернi обчислення, що мають вiдношенriя до фiнансiв, банкiвськоТ справа

та страхування, використовуючи наJIежне програмне забезпечення

прн 16. Умiння складати фiнансову, податкову, статистичну звtтнiсть та аналiзувати фiнансово-господарську

дiяльнiсть суб'ектiв господарювання. _, лJ_л_: ,{.:,,л,,лi_
ffifi?.'Ъ;i;#;;;"rи та аналiзувати iнформацiю для вирiшення професiйних 3авДаНЬ У СфеРi фiНаНСiВ,

банкiвськоТ справи та страхування.
прн l8. вмiння здiис"Ё"ат" контроль за ефективнiстю формування та використання фiнансових pecypciB i

досягнення поставлених завдань.

прн 19. УмiннЯ визначатИ суми податкiв, зборiв, платежiв до бюджетiв рiзних piBHiB та сruIадати розрахунки,

декJIарацii, iншi документи щодо оподаткування, 
: ____._л_____

прн 20. Умiння застосовуват" ,u прuпr"цi навички щодо механiзму функцiонування грошовот системи в

ринковiй економiцi.
i-lpH zt, володiння навичками. укJ]адання договорiв за рiзними видами страхування, правильного

використання методики розрахункlв вlдповlднLrх страхових тарифiв та розмiрiв cтpaxoB}D( платежiв,

прн 22. умiння оцiнювати вiдповiднiст, "rury 
органiзацiт охорони працi на пiдприемствi чинному

законодавству i нормативним актам.

прн 23. Умiння вiдображати змiст банкiвських операчiй за рахунками бухгалтерського облiку та визначатlI

результат дiяльностi банку за даними фiнансового облiку, 
лл_: л,.л_;л.,Блфtr _lпlqлurrii пицпr ппяrri тя

вiльно правилами скJIадання власного портфолiо для
забезпечення реалiзацii п

Розробники програми:
3 спецiалiсти вищот категорiт

Bci розробники е штатним спiвробiтниками Бережанського агротехнiчного коледжу

Гарант'освiтньоi програми: Тернова I.B. - завiдувачка вiддiлення економiки та

прикладнот екологiт, спецiалiстка вищот категорiт, викладачка-методистка.

ЩЪ реалiзачiТ програми зiшучаються висококвалiфiкованi педагогiчнi працiвники.
'з'"Ёrоо 

пiдвиЙення фаховЪго рiвня Bci педагогiчнi працiвники один раз на п'ять poKiB

ходять стажування, в тJ. jхц9рд9ннi.

- навчальнi корпуси;

- ryртожитки;
- тематичнi кабiнети;

- спецiалiзованi лабораторiТ;

- комп'ютернi класи;

- пунктtл харчування;

Кадрове
забезпеченrlя

Матерiальне-
технiчне
забезпечеtlня



- точки бездротового доступу до мережi IHTepHeT;

- мультимедiйне обладнання;

- спортивний зал, спортивнi майданчики.

lпформачiйне та
навчально-
методичне
забезпечення

- офiцiйний сайт закладу: http ://www.batk.nubip.edu.ua;

- точки бездротового доступу до мережi IHTepHeT;

- необмежений доступ до мережi IHTepHeT;

- наукова бiблiотека, читальнi зали;
i- BipTymrbHo навчztльне середовище Moodle;

- xMapHi середовища Google-Apps;

- пакет MS Office 365;

- корпоративна пошта;

- навчальнi i робочi плани;

- графiки навч€Lпьного процесу

- навчiulьно-методичнi комплекси дисциплiн;

- навчальнi та робочi програми дисциплiн;

- дидактичнi матерiали для самостiйноТ та iндивiдуальноi

роботи студентiв з дисциплiн;

- програми практик;

- методичнi вказiвки щодо виконання курсових проектiв(робiт),

дипломних проектiв (робiт);

- критерiТ оцiнювання рiвня пiдготовки;

- пакети комплексних контрольних робiт.
9 - Академiчна мобiльнiсть

Нацiоrlальна
кредитна
мобiльнiсть

Пiдвищення квалiфiкацiТ (стажування) педагогiчних
прачiвникiв у закладах освiти.

Мiжнаролна
кредrrтllа
мобiльнiсть
Навч:лння
iноземних
здобувачiв вищоi
освiти

навчання iноземних здобувачiв вищот освiти не проводиться.



2.1. Перелiк KoMrroHeHT ocBiTHbtli програми фахiвцiв у сферi фаховоi передвищоi освiти
Зi СПеЦiальностi 072 <Фiнанси, банкiвська справа та страхування))

Код
нlд назва навчальноi

дисциплiни

кiлькiсть
кредитiв

Години Форма
пiдсумкового

контролю
1. It utol з azall ь н ot п id zо mо в кu

1. 1. о бо в'язко в i компо ненmа
зп 1.1 Основи фiлософських знань 2 60 залlк
зп 1.2 Правознавство (Основи

правознавства)*
2 б0 заJIlк

зп 1.3 Украiнська мова (за
професiйним спрямуванням)

2 60 екзамен

зп 1,4 Фiзичне виховання 2 60 залiк
зп 1.5 Вища математика J 90 екзамен
зп 1.6 Iнформатика та iнформацiйнi

технолбгiт
2 60 залlк

зп |.1 EKoHoMiKa пiдприемства 4,5 1з5 екзамен
зп 1.8 Фiнанси пiдприемства 4,5 135 екзili\.Iен
зп 1.9 Бухга-штерський облiк 5 l50 екзамен
зп 1.10 статистика J 90 зал к
зп 1.11 Екологiя i

природокористування
2 60 залlк

зп \,|2 Охорона працi i безпека
життедiяльностi

)5 75 екзамен

Разом з4 5 i 035
1.2 Вuбiрковi dасцаплiнu (зt вuбором сm йенmа)

зп 1 .13 J 90 екзамен

зп 1.14 Вступ до фаху 1,5 45 залiк
зп 1.15 Соцiологiя 1,5 45 залlк
зп 1.1б психологiя 2 60 залlк
зп |.|7 полiтична економiя J 90 залlк

Разом 11,0 330
Всього за циклом загальноi пiдготовки 45,5 13б5

2. Ituш професiйно'i mа прtжmачноi пiDz,omoBKLl
2. 1. обов'язковi компоненmа

Фп 2.1 Банкiвськi операцii 5 150 екзамен
Фп 2.2 Фiнанси a

J 90 екзамен
Фп 2.з Грошi i крелит 2 60 зzLпlк
Фп 2.4 Бюджетна система 2 60 екзамен
Фп 2,5 Казначейська справа J 90 екЗаIчlен
Фп 2.6 Бухгалтерський облiк i

звiтнiсть в комерцiйних банках
J 90 екзамен

Фп 2.] CTpaxoBi послуги 2 60 залlк
Фп 2.8 Фiнансовий облiк 5 150 екзамен
Фп 2.9 Iнформацiйнi системи i

технологiТ у фiнансово-
кредитних установах

5 150 екзамен

Фп 2.|0 Облiк i звiтнiсть у бюджетних
установах

J 90 екзамен

Фп 2.|| Itон,гроль i ревiзiя J 90 залrк
Фп 2.|2 I_{iноутворенняt a

J 90 екзамен



Разом 39.0 1 170

2.2 Вuбiрковi duсцаплiнu (за вабором сmу!!енmа)
Фп 2.1з Податкова система 4,5 iз5 екзамен
Фп 2.|4 Менеджмент та маркетинг 5 150 екзамен
Фп 2.|5 Ринок цiнних паперiв 2 60 зilлlк

Разом 1 1,5 з45
Всього за циклом професiйlIоТ та практичноi

пiдготовки
50,5 1515

2.4 Пракmачна п idzоmовка
Фп 2.Iб Iлrформатика та iнформацiйнi

технологii
1,5 45 залlк

Фп 2.17 Банкiвськi операцii 1,5 45 залiк

Фп 2.18 Бlхгалтерський облiк i
звiтнiсть в комерцiйних банках

1,5 45 залlк

Фп 2.|9 Фiнанси aJ 90 залlк

Фп 2.20 Податкова система a
J 90 залrк

Фп 2.2| Iнформацiйнi системи у
фiнансово-кредитних
установах

1,5 45 залiк

Фп 2,22 Виробнича практика J 90 залiк
Разом 15.0 450

Екзаменацiйна сесiя 8,0 240

Державна атестацiя 1,0 30
Bcbozo 120,0 3600
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3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

Атестацiею випускникiв ocBiTHboi програми спецiальностi 072 кФiнанси, банкiвська.
справа та страхування> передбачено проведення державноi атестацii пiдготовки фахiвцiв у
сферi фаховоi передвищоТ освiти у виглядi державного квалiфiкацiйного iспиту.

,Щержавну атестацiю здiйснюе Екзаменацiйна комiсiя та завершусться видачеI.]
документ.у.вст€lновдQцого зразка про присудження йому квалiфiкацiТ: фахiвець з фiнансово.
кредитноi безпеки.

Атестацiя здiйснюеться вiдкрито i публiчно.

Гарант ocBiTHboi програми
завiдувачка вiддiлення економiки
та прикладноi екологii

ФУ-
Iрина ТЕРНОВА
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