
Звіт 

про роботу Центру вдосконалення  освітніх траєкторій  
Навчально-наукового інституту “Каразінський банківський інститут” 

 

У 2020 / 2021 навчальному році була проведена наступна робота: 
1) розроблено положення про Центр вдосконалення освітніх траєкторій; 
2) розроблені посадові інструкції керівника та працівників Центру; 
3) розпочато роботу з метою укладення договору з Національним банком України про 

співпрацю  щодо навчання, підготовки, підвищення кваліфікації та складання екзаменів 
особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, у тому числі керівників та 
головних бухгалтерів ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній та кредитних 
посередників, а також щодо проведення заходів, спрямованих на підвищення фінансової 
грамотності інших фізичних та юридичних осіб; 

4) розроблено та затверджено програму підвищення кваліфікації працівників 
підрозділів інкасації; 

5) сумісно з викладачами кафедр Навчально-наукового інституту “Каразінський 
банківський інститут” розроблено ряд курсів, тренінгів та семінарів, які можуть надаватись 
Центром як освітні платні послуги: 

 

№ 
з/п 

Назва курсу / тренінгу / семінару 
Кількість 

годин 

1. Навчання та підвищення кваліфікації керівників та фахівців ломбардів, кредитних 
спілок та фінансових компаній 

72 

2. Курси підвищення кваліфікації для інкасаторів та водіїв підрозділів інкасації  30 

3. MS Exel для представників малого та середнього бізнесу (семінар-тренінг) 6 

4.  Оптимізація бізнес-процесів компанії з використанням сучасних інформаційних 
технологій (семінар-тренінг) 

3 

5. Використання інформаційних технологій в діяльності викладача та вчителя 
(семінар-тренінг) 

4 

6. Організація дистанційного навчання у школі (семінар-тренінг) 6 
4 

7. Оцінка фінансового стану підприємства (тренінг)  8 

8. Оцінка ризиків в Start Up-проектах (тренінг) 8 

9.  Бухгалтерський облік: інтенсивний курс 24 

10. Автоматизація бізнес-процесів (за допомогою Microsoft Excel)Автоматизація бізнес-
процесів (за допомогою Microsoft Excel) (семінар-тренінг) 

24 

11. Управлінський облік в системі менеджменту (тренінг) 8 

12. Останні зміни в оподаткуванні і звітності ФОП (тренінг) 8 

13. Механізми пільгового кредитування ОСББ (тренінг) 2 

14. Дотримання прав в освітньому середовищі при реалізації управлінських функцій 
(курс) 

10 

15. Правове забезпечення діяльності ОСББ (курс) 10 



№ 
з/п 

Назва курсу / тренінгу / семінару 
Кількість 

годин 

16. Безпека бізнесу: правовий захист суб'єктів господарюванням (семінар-тренінг) 8 

17. Правове забезпечення суб'єктів господарювання (курс лекцій) 20 

18. Фінансова грамотність (тренінг-семінар) 24 

19. Фінансова грамотність 
( проведення гри «Життєвий Капітал» у рамках курсу) 

18 

20. Англійська мова для економістів та фінансистів (онлайн) 48 

21.  Школа громадянськості: від знань до компетентності (лекційно-тренінговий курс) 20 

22. Ефективні комунікації (лекції з елементами кейс-методу) 6 

22. Управління конфліктами (семінар-тренінг) 6 

24. Тайм-менеджмент (семінар-тренінг) 6 

25. Англійська мова для працівників банків (рівень А1-А2, 4-6 місяців) 72 

26. Англійська мова для ІТ (корпоративне навчання, рівень А1-А2,  4-6 місяців) 72 

27. Англійська мова для ІТ (корпоративне навчання, рівень В1-В2, 6-8 місяців) 108 

 
  

Директор Центру                                                                                         І. С. Денчик 


