
1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 
 

Робота навчально-наукового інституту  «Каразінський банківський 

інституту» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 

2020/2021 навчальному році спрямована на реалізацію основних завдань, 

поставлених Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна 

відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2020-2025 р.р. та Концепції 

формування моделі навчання здобувачів вищої освіти в сфері бізнесу та 

фінансових операцій з урахуванням потреб майбутнього шляхом забезпечення 

інтенсифікації напрямів роботи Інституту, а саме: впровадження у освітню, 

наукову та виховну сфери діяльності процесів, процедур  та прогресивних 

технологій, спрямованих на забезпечення якості підготовки  фахівців для 

фінансово-кредитної системи України; ефективного використання 

матеріально-технічних та інформаційних потужностей в умовах оптимізації 

витрат у діяльності інституту. 

 
 

1.1. Завдання науково-педагогічного колективу інституту 


З метою подальшої ефективної діяльності інституту  на 2020/2021 

н.р. щодо якісної підготовки фахівців: 

• забезпечення якісної реалізація освітньо-професійних програм 

підготовки бакалаврів за спеціальностями 071 «Облік та оподаткування» 

(ОПП: «Бізнес-аналітика і аудит»), 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» (ОПП: «Банківська справа та фінансовий консалтинг»), 073 

«Менеджмент» (ОПП: «Менеджмент і глобальний бізнес»), 122 «Комп’ютерні 

науки» (ОПП: «Комп'ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі»), 125 

«Кібербезпека» (ОПП:  «Кібербезпека у фінансових технологіях»), магістрів 

071 «Облік та оподаткування» (ОПП: «Облік і аудит в управлінні бізнес-

процесами»), 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (ОПП: 

«Фінансові технології та банківський менеджмент»), 073 «Менеджмент» 

(ОПП: «Стратегічний менеджмент в бізнесі»), 122 «Комп’ютерні науки» 

(ОПП: «Комп'ютерні науки»), спрямованих на формування професійних і 

соціально-емоційних компетентностей; 

• постійний моніторинг освітніх програм стейкхолдерами з 

перспективою їх подальшого розвитку; 

• підвищення рівня наукової та педагогічної активності науково-

педагогічних працівників відповідно до Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності: сертифікація з іноземних мов на рівні В2, з дистанційного 

навчання; стажування у фінансово-кредитних установах та ЗВО з метою 

підтвердження кваліфікації щодо дисциплін, які викладаються; 

• подальший розвиток та реалізація англомовних освітніх програм 

за спеціальностями: наповнення мовного портфоліо студентами, курси з 

поглиблення знань з іноземної мови (у т.ч. вивчення другої іноземної мови); 



• започаткування дуальної форми навчання відповідно до договору 

про співробітництво з АТ «Мегабанк» та подальшого відбору підприємств, 

установ та організацій щодо місць практичної підготовки;   

• подальший розвиток дистанційного навчання через  розробку та 

сертифікацію дистанційних курсів з освітніх програм другого (магістерського)  

рівня за всіма спеціальностями; наповнення курсів-ресурсів за всіма 

дисциплінами освітніх програм першого (бакалаврського) рівня необхідним 

навчально-методичним забезпеченням та оптимального поєднання з іншими 

формами освіти:;  

• розширення сфери застосування в освітньому процесі реального 

програмного забезпечення та сертифікації студентів за окремими 

компетентностями; 

• продовжити практику партнерства з роботодавцями на основі угод 

про співпрацю та договорів на проведення практики студентів, а саме 

забезпечувати їх залучення до всіх складових освітнього процесу: узгодження 

освітніх програм та моніторинг їх реалізацію за освітньо-професійними 

програмами інституту, формування тем кваліфікаційних магістерських і 

бакалаврських робіт з подальших їх захистом на виробництві (не менш 50%) у 

тому числі мовами Євросоюзу, підвищення ефективності процесів 

працевлаштування;  

• удосконалення бази інформаційних ресурсів для використання її 

студентами з метою відповідності сучасним вимогам до навчання та освітнім 

програмам у т.ч. з урахуванням можливостей доступу до англомовної фахової 

літератури; 

• удосконалення технологій лекційних занять, а саме перехід від 

репродукційних до випереджаючих , більш дискусійного характеру навчання; 

залучення гостьових лекторів з числа вітчизняних та зарубіжних науковців, 

фахівців з економіки в режимі on-line; залучення до читання лекцій фахівців, 

які є визнаними професіоналами з досвідом практичної,  дослідницької, 

управлінської, інноваційної роботи за фахом;    

• підвищення ефективності практичних і семінарських занять 

шляхом максимального запровадження тренінгових технологій, роботи в 

командах, вирішення проблемних ситуацій, побудованих на фактичних 

матеріалах з вітчизняного та зарубіжного досвіду, залучення до освітнього 

процесу іноземних фахівців, фахівців – практиків та керівників - суб’єктів 

підприємницької діяльності, які працюють у сфері адміністративного 

менеджменту та фінансово-економічної безпеки, в тому числі в режимі on-line; 

• сприяння  вибору та реалізації  студентами індивідуальних 

траєкторій навчання через їх творчу, наукову і аналітичну спрямованість, 

наближену до фактичних показників діяльності банківських установ, 

підприємств та організацій з урахуванням використання технологій 

дистанційного навчання; 

• забезпечувати підтримку творчо обдарованої молоді шляхом 

залучення їх до активної участі в творчих конкурсів, предметних олімпіадах 

тощо; 



 

• продовжити роботу щодо реалізації програм подвійних дипломів, 

кредитної мобільності та міжнародного співробітництва кафедр інституту з 

провідними закордонними закладами вищої освіти; 

• сприяти активному залученню студентського активу до організації 

освітнього процесу та моніторингу його якості; 

• забезпечити подальший розвиток електронного навчання 

студентів з урахуванням змішаних форм   навчання. 

 

Завдання науково-педагогічного колективу інституту на         2020/2021 

н.р. з наукової роботи: 

- науково-дослідну роботу інституту спрямувати на: реалізацію 

основних засад Концепції наукових шкіл «Наукові засади руху фінансових потоків 

економічних агентів», «Теорія та практика сучасного менеджменту в умовах 

глобалізації економіки»; підвищення якості та інноваційної складової наукових 

досліджень, збільшення кількості наукових розробок, що мають 

загальнонаціональне  та міжнародне визнання; активне залучення та 

стимулювання припливу творчої молоді в науку та освіту; публікацію результатів 

наукових досліджень у міжнародних фахових виданнях з можливістю подальшого 

цитування; 

- забезпечити виконання науково-дослідної ініціативної теми 

«Покращення фінансового стану підприємства в кризових ситуаціях»; 

- підвищити якість кадрового складу науково-педагогічних 

працівників шляхом захисту 1 дисертаційної докторської роботи, 2 кандидатських 

дисертаційних робіт; 

- кафедрам організувати контроль за систематичним наповненням 

електронного архіву Університету науковими розробками (статті, монографії). 

 

Основними завданнями науково-педагогічних працівників інституту на 

2020/2021 н.р. з міжнародної діяльності вважати: 

 забезпечити участь викладачів інституту у міжнародних заходах 

вузів-іноземних партнерів; 

 забезпечити друкування не менше однієї статті в іноземних виданнях 

протягом навчального року для кожного НПП, що передбачити в індивідуальних 

планах викладачів на 2020/2021 н.р.; 

 активізувати участь науково-педагогічних працівників у 

міжнародних науково-освітніх проектах за кошти грантових установ. Підготувати 

не менш однієї індивідуальної або колективної заявки від кафедри для участі в 

грантових програмах; 

 продовжити практику навчання студентів інституту за програмами 

«Подвійного диплому» спільно з ВНЗ-партнерами. 

 

Серед основних завдань з  виховної роботи на 2020/2021 навчальний  рік 

слід відзначити: 



- підвищення соціального статусу виховання в освітньому процесі, 

розвиток напрямів виховної роботи; 

- розвиток студентського самоврядування, використання нових форм 

реалізації виховного потенціалу студентського руху; 

- оптимізація змісту і форм виховного процесу; 

-  створення умов для збереження та покращення фізичного, 

психічного та соціального здоров’я студентської молоді; 

- розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного 

процесу. 

 

Основні завдання науково-педагогічних працівників інституту на 

2020/2021 н.р. з розвитку матеріально-технічної та інформаційної бази: 

- реалізація робіт, пов’язаних з забезпеченням відповідності 

технологічним вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти Ліцензійних умов; 

- забезпечення ефективного використання матеріально-технічної бази 

інституту шляхом економічного утримання навчальних площ, обладнання та 

витрат на комунальні послуги; формування бібліотечного фонду відповідно до 

профілю навчального закладу та потреб користувачів;  

- забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного 

обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних 

працівників на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних 

ресурсів; продовження наповнення електронного архіву Університету  науковими 

працями викладачів та забезпечити їх реєстрацію в міжнародних реєстрах 

репозитаріїв. 

 

 

 

 



