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ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр розвитку дуальної освіти на навчання через дослідження 

навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства України та 

Положення про навчально-науковий інститут «Каразінський банківський 

інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і є 

нармативно-правовим актом, який регламентує діяльність центру розвитку 

дуальної освіти та навчання через дослідження навчально-наукового інституту 

«Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна (далі - Центр ДО та НД). 

1.2. Центр ДО та НД є структурним підрозділом Навчально-наукового 

інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (далі – Інститут). 

1.3. Центр ДО та НД безпосередньо підпорядковується директору 

Інституту. 

1.4. Центр ДО та НД очолює директор Центру, який призначається на 

посаду і звільняється з неї проректором Університету (згідно з розподілом 

повноважень) відповідно до законодавства України про працю. 

1.5. Чисельність працівників Центру ДО та НД затверджується 

ректором Університету за поданням директора Інституту в межах структури та 

чисельності працівників Університету згідно зі штатним розписом. 

 

2. Основні завдання і функції Центру ДО та НД 

 

2.1. Основними завданнями Центру ДО та НД є: 

 



2.1.2. Системне впровадження дуальної форми навчання та навчання через 

дослідження для усунення основних недоліків традиційних форм і методів 

навчання, подолання розривів між теорією і практикою, освітою й 

виробництвом. 

2.1.2. Залучення  студентів та аспірантів Каразінського університету та 

інших ЗВО на основі  програм дуальної форми навчання та навчання через 

дослідження до: 

- виконання проектів, що реалізуються Каразінським університетом; 

- виконання проектів, що реалізуються суб’єктами господарювання, 

партнерами у реалізації програм дуальної форми навчання та навчання через 

дослідження; 

- реалізації наукових проектів за програм дуальної форми навчання та 

навчання через дослідження. 

2.1.3. Створення ефективної системи (логістичного порталу) для 

постійного виявлення та моніторингу запитів структурних підрозділів 

(проектних команд) Каразінського університету та суб’єктів господарювання-

партнерів у трудових ресурсах за програмами дуальної форми навчання та 

навчання через дослідження та зацікавленості здобувачів вищої освіти і 

науково-педагогічного персоналу (наукових керівників здобувачів вищої 

освіти) щодо залучення до виконання проектів  реального сектору економіки. 

2.1.4. Системний моніторинг та аналіз функціонування дуальної форми 

навчання та навчання через дослідження в Каразінському університеті та інших 

ЗВО та розробка аналітичних, дослідницьких і методичних матеріалів.   

2.1.5. Популяризація дуальної форми навчання та навчання через 

дослідження. 

 

2.2. Основними функціями Центру ДО та НД є: 

 

2.2.1. Вивчення потреб структурних підрозділів та дослідницьких 

(фундаментальних, прикладних) проектів Каразінського університету для 

формування переліку (бази) необхідних програм дуальної форми навчання та 

навчання через дослідження. 

2.2.2. Вивчення потреб бізнесу, ОТГ, інших суб’єктів господарювання у 

трудових ресурсах та укладення системи партнерських договорів щодо 

реалізації програм дуальної форми навчання та навчання через дослідження. 

2.2.3. Постійний моніторинг дослідницьких (фундаментальних, 

прикладних) проектів для визначення можливості залучення у проектні 

команди (колективи) студентів та аспірантів Каразінського університету за 

програмами дуальної форми навчання та навчання через дослідження. 

2.2.4. Забезпечення залученості професорсько-викладацького складу 

Каразінського університету до реального сектору економіки та впровадження 

практики дуальної освіти/навчання через дослідження та провадження кращих 

бізнес-кейсів у освітній процес. 

2.2.5. Напрацювання правових та логістичних моделей координації потреб 

та можливостей роботодавців, закладів вищої освіти та студентства (молоді) 

для ефективного забезпечення потреб мікро-, малого та середнього бізнесу у 



трудових ресурсах за умови гарантування забезпечення цілей і завдань усіх  

учасників проекту. 

2.2.6. Укладання мережі  партнерських договорів про залучення 

студентства Каразінського університету до виконання проектів реального 

сектору економіки в межах реалізації програм  дуальної освіти та навчання 

через дослідження. 

2.2.7. Працевлаштування (забезпечення часткової зайнятості) студентства 

Каразінського університету за наявними спеціальностями на основі програмам  

дуальної освіти. 

2.2.8. Впровадження та удосконалення програм дуальної форми навчання 

та навчання через дослідження шляхом організації співпраці та координації 

науково-педагогічного персоналу Каразінського університету та замовників 

(роботодавців) у різних сферах економіки. 

2.2.9. Поширення досвіду успішних практик забезпечення 

конкурентоспроможного рівня професійної підготовки кадрів із урахуванням 

вимог роботодавців  через узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери 

на основі програмам дуальної форми навчання та навчання через дослідження. 

 

3. Права Центру ДО та НД 

 

3.1. Для реалізації своїх функцій Центр ДО та НД має право: 

3.1.1. Вносити на розгляд Вченої ради Інституту пропозиції з питань, які 

входять до компетенції Центру ДО та НД. 

3.1.2. Брати участь у нарадах, засіданнях, інших заходах Інституту та 

Каразінського університету з питань, які належать до компетенції Центру ДО та 

НД. 

3.1.3. Запитувати і своєчасно одержувати від інших структурних 

підрозділів Інституту та Каразінського університету інформацію, необхідну для 

виконання основних завдань та функцій Центру ДО та НД, визначених 

розділом 2 цього Положення. 

 

4. Взаємодія Центру ДО та НД з іншими підрозділами Інституту та 

Каразінського університету 

 

4.1. Центр розвитку дуальної освіти та навчання через дослідження 

взаємодіє з підрозділами Інституту, Каразінського університету, а також 

іншими установами та організаціями з питань, які належать до компетенції 

Центру ДО та НД. 

4.2. Для реалізації проектів Центру ДО та НД можуть формуватися 

команди – із постійних працівників з залученням до груп реалізації окремих 

проектів (субпроектів) персоналу профільних структурних підрозділів 

Каразінського університету. При формуванні проектних груп максимальний 

пріоритет надається здобувачам вищої освіти Каразінського університету на 

основі програмам дуальної освіти та навчання через дослідження. 

4.3. Для формування проектних команд застосовується режим конкурсного 

відбору (у тому числі для забезпечення престижності участі у проектах). 

 



 

 

5. Відповідальність Центру ДО та НД 

 

5.1. Співробітники Центру ДО та НД несуть відповідальність в межах 

своєї компетенції згідно даного Положення і посадових обов’язків, відповідно 

до їх посадових інструкцій. 

 

6. Внесення змін до Положення про Центр ДО та НД 

 

6.1. Положення про Центр ДО та НД затверджується рішенням Вченої 

ради Університету та вводиться в дію наказом ректора. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення про Центр ДО та НД вносяться 

в такому ж порядку. 

 

7. Ліквідація та реорганізація Центру ДО та НД 

 

7.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) Центру ДО та НД здійснюється згідно з законодавством України, 

Статутом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

7.2. Під час ліквідації та реорганізації Центру ДО та НД вивільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 

 


