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Підсумовуючи викладене слід зазначити, що інтеграція України до
ЄС та приєднання до Болонської конвенції є не самоціль, а досягнення
європейського рівня життя. Тому стратегічною метою освіти має стати
формування духовно багатого, інтелектуально розвиненого, фізично й
психологічно здорового покоління, збереження і реалізація освітянського
потенціалу на рівні розвинених країн світу.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ В
КОНСТРУЮВАННІ МОДЕЛІ ДИДАКТИЧНИХ ОСНОВ
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ
БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ
Тетяна ШИШКІНА (Кіровоград)
У статті розглянуто питання використання педагогічних принципів
навчання в конструюванні моделі дидактичних основ формування фахових
компетенцій майбутніх банківських працівників в процесі професійної підготовки.
В статье рассмотрено вопрос использования педагогических принципов
обучения в конструировании модели дидактических основ формирования
профессиональных компетенций будущих банковских работников в процессе
профессиональной подготовки.
Ключові слова: компетенеції, конструювання, моделі, дидактичні основи.

Постановка проблеми. Для формування фахових компетенцій
майбутніх працівників банківської справи розроблено новий зміст моделі
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професійної підготовки спеціалістів за напрямом підготовки 0501
«Економіка і підприємництво» професійного спрямування 6.050105
«Банківська справа», яка складається із педагогічних принципів
навчання.
Дослідженням сутності банківської справи та проблемами
визначення її змісту займалися такі вчені, як П. Біленчук, О. Кириченко,
О. Лобунь, В. Міщенко, О. Петрук, Л. Снігурська та ін.
Теоретико-методологічні принципи професійної освіти представлені
у роботах А. Алексюка, Г. Балла, І. Беха, І. Зязюна, А. Кузьмынського,
Р. Макарова, Н. Ничкало, О. Сухомлинської та багатьох інших науковців.
Принципи навчання – це положення, які регламентують вимоги до
змістовної частини навчання. Вони є загальним орієнтиром для
визначення змісту, засобів, форм, методів організації навчання [2, 5].
Сучасна концепція принципів навчання забезпечує цілісність і
визначену логіку їх розташування, допомагає реально керуватися ними
при плануванні та організації навчального процесу. Кожен з принципів
впливає на весь компонент навчально-виховного процесу, але може мати
переважне відношення до окремо визначеного компоненту навчання.
Мета статті – розкрити педагогічні принципи (загально
дидактичні та спеціальні), які використовують у навчально-виховному
процесі при формуванні фахових компетенцій майбутніх банківських
працівників.
Виклад основного матеріалу. В основу формування фахових
компетенцій майбутніх працівників банківської справи у процесі
професійної підготовки нами було закладено загально дидактичні та
спеціальні принципи навчання (Рис 1. ).
Розкриємо значення кожного принципу.
Принцип виховного навчання – сприяє управлінню діями студентів у
процесі опанування знаннями, формуванню спеціальних навичок та
вмінь у майбутніх працівників банківської справи, одночасно стимулює
розвиток їх творчого мислення. Мобілізує три форми навчальної
діяльності: перша, це самостійне продуктивне мислення, друга репродуктивне мислення, а також третя форма - стимулювання учнів до
самостійного пошуку рішень. Ці форми спонукають до розвитку
творчого мислення та самостійного пошуку.
Принцип систематичності та послідовності – передбачає таку
побудову навчального процесу для формування фахових компетенцій
майбутніх працівників банківської сфери, при якому засвоєння знань,
навичок та вмінь планується у суворій послідовності педагогічно
обґрунтованої системи, коли розвиток професійно важливих якостей,
накопичення та удосконалення знань, навичок, вмінь здійснюється
поступово, у логічній послідовності з допомогою ускладнюючих вправ
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та задач. Принцип системності та послідовності передбачає поєднання
міжпредметних зв`язків, порядок зростання складності ситуаційних
завдань: завдання які окремо розглядають практичні ситуації.
Принцип науковості у навчанні – передбачає, що зміст навчання
складається з об’єктивних наукових фактів, понять, законів та теорій, які
забезпечують формування у студентів необхідних знань, навичок, вмінь
на основі наукових досягнень психолого-педагогічної науки,
менеджменту управління. Студенти повинні засвоїти достовірні, науково
обґрунтовані факти, процеси, явища, розуміти сутність науково
обґрунтованих законів, особливості розвитку й становлення наукових
відкриттів, навчитись володіти методами наукових досліджень,
знайомитися з різними напрямками наукових пошуків в галузі
банківської справи.
Принцип наочності і наглядності - передбачає реалізацію прямої
наочності шляхом демонстрації вправ викладачем, як для підготовлених
так і попередньо не підготовлених студентів, образним описом вправи,
яка вивчається відповідно до теми заняття. Показ вправи викладачем
використовується досить часто і вимагає особливого розгляду для більш
успішного
засвоєння
навчального
матеріалу.
Використання
опосередкованої наочності полягає в тому, що образ вправи, яка
вивчається, передається студентам за допомогою інших форм
зображення (навчальних та виробничо-практичних відеофільмів,
рисунків, таблиць, діаграм, спеціальних банківських комп’ютерних
програм та ін.), або підбираються певні навчальні засоби, які підказують
темп і ритм, психологічну, управлінську напруженість при виконанні
навчальних завдань у вигляді ігрового навчання.
Принцип свідомості та активності навчання – це здійснення
свідомого розуміння матеріалу, який вивчається, практичне розкриття і
доведення значення мотивації у професійній діяльності, впровадження у
навчальний процес можливих екстремальних ситуацій із професійної
діяльності працівника банківської справи. Принцип передбачає, що
засвоєння знань, вироблення навичок та складних вмінь неможливе без
усвідомленого розуміння, чому треба навчитися і що повинно бути
засвоєно при вивченні навчального матеріалу, розуміння поточної
ситуації в банківсько-фінансовій сфері, розуміння економічної ситуації у
державі і як ці чинники впливають на благополуччя суб`єктів
підприємницької діяльності та населення в цілому.
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Рис. 1. Принципи навчання які використовуються у методиці формування
фахових компетенцій майбутніх працівників банківської справи

Принцип
домінантно-мотиваційної
установки
передбачає
моделювання процесу реальної виробничої діяльності в фінансовокредитних установах і визначає: професійність, насиченість фахових
компетенцій, визначення кваліфікації фахівця, професійне призначення
та можливості власної професійної самореалізації, виробничі функції та
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типові завдання професійної діяльності, обговорення теоретичних
положень специфіки банківської діяльності та особливостей працівника
фінансово-кредитної установи, специфіку готовності до виконання своїх
професійних обов`язків, домінантні установки на функціонування
субсистем підготовки, активацію спеціальної мотивації на необхідний
вид діяльності, характер і зміст професійної підготовки поетапно,
динаміку напруженості праці в умовах економічної нестабільності та
валютних коливань. Оскільки напруженість педагогічного процесу
професійної підготовки майбутніх банківських працівників визначається
принципом співвідношення рівнів організації адаптаційних систем
організму і домінантно-мотиваційної установки, то важливе значення
при конструюванні моделі професійної підготовки має питання про
співвідношення інформаційних потоків і різних засобів підготовки.
Принцип міцності знань, навичок та вмінь полягає в тому, що
необхідно опанування фаховими компетенціями у професійній
підготовці майбутніх працівників банківської сфери з максимальною
наближеністю до реальної практичної діяльність фінансиста, при якій
можливо отримані знання, навички та вміння використати з
максимальним ефектом в ситуації сильного психологічної напруження і
знайти реальний вихід із екстремальної ситуації в жорсткому обмеженні
часом. Критеріями міцності засвоєння знань, навичок та вмінь є
можливість діяти в особливих екстремальних умовах з швидкістю
прийняття рішень, точністю, правильністю, лаконічністю висловів,
логікою мислення, впевненістю в правоті своїх дій, коректністю.
Міцність засвоєння навчального матеріалу у формуванні фахових
компетенцій майбутніх працівників банківської справи може бути
забезпечена в навчальному процесі шляхом підвищення змістовності
навчального матеріалу, підвищення внутрішньої мотивації вивчення
матеріалу, здійснення яскравого першого ознайомлення з новим
матеріалом, шляхом пошуку конкретних ситуацій, які виконують роль
«гачка» в пам'яті, мобілізації мислення і почуттів, що сприяють
запам'ятовуванню, виконання великої кількості тренувальних вправ,
систематичного повторення того, що зберігається в пам'яті, виконання
творчих завдань, систематичного контролю знань матеріалу і вміння
володіти ним.
Принцип індивідуального підходу – пристосування прийомів, методів
і форм педагогічного впливу до кожного студента, з метою забезпечення
запрограмованого рівня розвитку особистості. Індивідуальний підхід
створює найсприятливіші можливості для розвитку пізнавальних сил,
активності, схильностей і обдарувань кожного студента, передбачає
врахування індивідуальних інтелектуальних можливостей та освітнього
рівня підготовки, індивідуальний підхід до кожного студента з
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розумінням його психологічної структури особистості, розробку
індивідуального психологічного портрету працівника банківської справи
з урахуванням фахових компетенцій. Відповідно до цього принципу
навчання базується таким чином, що кожен студент працює у
відповідності з його можливостями та здібностями, а за рахунок його
позитивних професійно важливих якостей рівень професійної
підготовленості доводиться до загальних вимог.
Принцип доступності у навчанні передбачає організацію
навчального процесу таким чином, щоб студент при збільшеному
навантаженні своїх розумових та фізичних сил міг засвоїти необхідні
знання, сформувати навички та складні вміння. Кожна людина може
тільки усвідомлено засвоїти матеріал лише у визначеній складності та
обсязі. Відповідний принцип, враховується нами при визначенні
навчальних занять, зокрема у вигляді тренінгів, рольових і ділових іграх,
семінарах, диспутах, круглих столах, враховуючи зміст, обсяг і
складність вибору необхідних методів навчання та в цілому програми
підготовки.
Для більш успішного і ефективного формування фахових
компетенцій майбутніх банківських працівників та опанування ними
особливостями професійної діяльності, використовуються специфічні
процесуальні принципи, які відображають сутність спеціаліста
банківської установи в сучасних умовах розвитку ринкових відносин,
економічних кризових явищ та лежать в основі формування професійної
надійності. До таких принципів відносяться:
– принцип суворої регламентації часового лімітування освоюваних
дій;
– принцип різнонаправленої ритмічної підготовки;
– принцип додаткового психологічного навантаження на фоні
основної професійної діяльності;
– принцип комплексного формування психологічних якостей і
механізмів адаптації при швидкоплинних економічних змінах;
– принцип цілісності системи ефективності та прогресивності;
– особисто-діяльний принцип.
Принцип суворої регламентації часового лімітування освоюваних
дій - визначає кількісну характеристику упорядкування моделі
формування фахових компетенцій майбутніх банківських працівників в
умовах ринкової економіки та її функціонування, визначає динаміку всієї
підготовки для можливості міжпредметної цілісної, системної
професійної підготовки з урахуванням особливостей розвитку ринкових
відносин та можливих кризових явищ в економіці, фінансового-грошовій
сфері держави. Він задає напруженість окремих засобів професійної
підготовки, а також напруженість педагогічного процесу в цілому.
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Принцип різнонаправленої ритмічної підготовки передбачає
ритмічне чергування навантажень різного характеру, загальний обсяг
навантажень (завантаженості), який ритмічно змінюється, професійне
удосконалення з визначеною закономірністю у співвідношенні
організації домінантно-мотиваційної установки. Цей принцип має тісний
зв’язок з професійною направленістю педагогічного процесу професійної
підготовки. Ритмічність визначається коливанням навантаження при
цьому величина шагу коливання має принципово важливе значення.
Макаров Р. М. відмічає, що у спеціальних дослідженнях встановлено, що
в педагогічному процесі професійної підготовки найбільш оптимальними
умовами відновлення нервово-емоційних і енергетичних затрат
організму забезпечуються при співвідношенні напруженості у плюсових
і мінусових фазах у недільному мікро циклі 2:1[1, 2]. Після підвищення
навантаження у плюсовій фазі зразу понижується напруженість
(мінусова фаза). На етапі загальної функціональної підготовки блоку
економічної та страхової культури протягом тижня має збільшення
напруги, яка досягає до кінця етапу 100%. Інших напрямках підготовки
блоках підготовки „працюють” у проти фазі з меншою напруженістю.
Цим забезпечується привілейоване становище тих чи інших засобів
підготовки у залежності від задач підготовки і періоду професійної
досконалості фахових компетенцій майбутніх працівників банківської
справи у системному процесі професійної підготовки.
Принцип додаткового психологічного навантаження на фоні
основної професійної діяльност.і Психологічне вивчення діяльності як
особливого предмету досліджень було започатковане Л. С. Виготським
та С. Л. Рубінштейном, які вказували на нерозривність розвитку
особистості від різноманітних, притаманних людині видів діяльності,
засобів розкриття потенційних можливостей. В їхніх працях тісно
поєднуються поняття “особистість” і “діяльність”. Так, С. Рубінштейн
підкреслює, що у відповідності до особисто-діяльного підходу дитина у
цілісній системі навчально-виховного процесу виступає і як суб’єкт
діяльності, і як суб’єкт розвитку власної особистості. У працях цих
вчених особисто-діяльний підхід передбачає насамперед організацію
предметно-практичної діяльності у відповідному соціальному контексті,
що створює позитивне емоційно-мотиваційне тло. Важливою умовою
при цьому виступають гуманістичне ставлення до кожної дитини,
довірливе діалогове спілкування, прийняття кожної дитини такою, якою
вона є [3, 4].
Принцип комплексного формування психологічних якостей і
механізмів адаптації при швидкоплинних економічних змінах, даний
принцип передбачає використання у формуванні фахових компетенцій
майбутніх працівників банківської справи, підготовчу фазу,
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використання ситуаційних завдань як з вітчизняної практики проведення
фінансово-кредитних операцій вітчизняними так і за закордонними
банками, аналіз існування єдиної світової мережі фінансово-грошових
розрахунків між суб`єктами економічних відносин, проводячи аналіз
позитивних та негативних сторін, можливості розібратися у практичній
ситуації. Практичне впровадження принципу починається з встановлення
контакту для ділового спілкування, уміння слухати і розуміти
співрозмовника, пізнання його, встановлення контакту з групою, уміння
отримувати інформацію про об`єкт спілкування, уміння об`єктивно
оцінювати співрозмовників, адекватність сприйняття клієнтів та
партнерів банку.
Принцип цілісності системи ефективності та прогресивності.
Ефективність – передбачає найбільш ефективну і економічну організацію
системи управління педагогічним процесом, зниження частки витрат на
систему управління з загальних витратах при отримані максимальних
знань, навичок та вмінь, підвищення ефективності сприйняття
навчального матеріалу. Прогресивність це - використання новітніх
психолого-педагогічних технологій та наукових досягнень передового
педагогічного досвіду та практики, як зарубіжних так і вітчизняних
вчених. Сутність принципу цілісності системи ефективності та
прогресивності формування фахових компетенцій майбутніх працівників
банківської справи, це – перш за вся суть освіти і полягає в тому, що він
діє як концентроване вираження і відображення соціально-економічних,
політичних, морально-правових і культурних потреб суспільства в
освічених і розвинених людях, які задовольняються спеціально
створеною державно-громадською системою загальноосвітніх і
спеціальних навчальних закладів.
Особисто-діяльний
принцип
навчання
передбачається
у
характеристиці особистісного підходу в межах педагогічного процесу
професійної підготовки формування фахових компетенцій майбутніх
працівників банківської справи, виділенням серед основних його ознак
головної мети як розвиток особистості в її автономності, самостійності,
відповідальності, сталості духовного світу, рефлексії провідні мотиви
освіти, де цінностями стає саморозвиток і самореалізація усіх суб’єктів
навчання у формуванні компетентності особистості, що досягається
включенням в навчально-виховний процес її суб’єктного досвіду,
формуванням знань, умінь та навичок; теоретичні пошуки визначення
сутності. Особисто-діяльний підхід насамперед розуміється як: синтез
напрямів педагогічної діяльності навколо її головної мети – особистості,
як пояснювальний принцип, що розкриває механізм особистісних
новоутворень; принцип свободи особистості в освітньому процесі (вибір
пріоритетів, освітніх шляхів, формування власного, особистісного
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досвіду; опору на відповідні особистісні якості: основні потреби,
направленість особистості, ціннісні орієнтації, життєві плани, настанови,
домінуючі мотиви діяльності тощо; побудова особистісного підходу
розглядається як цілісний педагогічний процес у єдності своїх елементів,
зі специфічними цілями, змістом, технологіями. Теоретичний аналіз
вказує на наявність різних відтінків бачення вченими особистісного
підходу. Одним з їх виявлень є поняття особистісно-орієнтованого
підходу як найважливішого принципу психолого-педагогічної науки, що
передбачає створення навчально-виховного середовища та врахування
своєрідності індивідуальності особистості у розвитку та саморозвитку.
Важливим моментом у цьому підході є визнання того, хто навчається, і є
активним суб’єктом діяльності, а отже, становлення суб’єкт-суб’єктних
стосунків у формуванні фахових компетенцій спеціалістів фінансовокредитної сфери в умовах розвитку ринкових відносин.
Висновки. Навчально-виховний процес, який будується з
врахуванням загально дидактичних і специфічних педагогічних
принципів передбачає практичну реалізація моделювання реальної
професійної діяльності, що особливо важливо у формуванні фахових
компетенцій майбутніх банківських працівників. Вони забезпечують у
процесі професійного навчання такої структури педагогічної діяльності,
яка б забезпечувала пріоритет особистості над усією освітньою
діяльністю. У відповідності з цим освітня діяльність у процесі підготовки
фахівця не тільки формує особистість, а сприяє розвитку схильностей,
спрямованості, професійного досвіду, індивідуально-психологічних
особливостей.
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