
В 2021/2022 навчальному році ННІ «Каразінський банківський інститут» Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна розпочинає проект з наданням освітніх послуг за 
дуальною формою здобуття вищої освіти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за освітньою програмою «Банківська справа та фінансовий консалтинг». 

 

Дуальна освіта здійснюється на підставі: 
- Меморандуму про співпрацю між Харківським національним університетом імені В.Н. 

Каразіна та АТ «Мегабанк;  
- Договором про співпрацю між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, 

Харківським банківським союзом та Харківською обласною радою; 
- Положенням про Центр розвитку дуальної освіти та навчання через дослідження навчально-

наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна; 

- Положення про порядок організації та підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 
вищої освіти навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб навчання, за яким теоретичний 
матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві. 
Такий підхід суттєво відрізняється від «практичних відпрацювань», оскільки в його основі не 
тільки закріплення теорії на практиці, а саме навчання в умовах виробництва.  

 
Н О Р М А Т И В Н О - П Р А В О В А  Б А З А  

 Закон України «Про вищу освіту»; 
 Закон України «Про інноваційну діяльність»; 
 Закон України «Про професійний розвиток працівників»; 
 Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, правові гарантії їх діяльності»; 
 Кодекс законів про працю; 
 Середньостроковий план пріоритетних дій уряду на період 2017-2020 р.р., розділ ІІІ 

«Розвиток людського капіталу», підрозділ 8: «Модернізація професійно-технічної освіти»; 
 Розпорядження КМУ від 19.09.2018 № 660-р «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти»; 
 Наказ МОН від 12.12.2019 № 1551 «Про затвердження Положення про дуальну форму 

здобуття професійної (професійно-технічної) освіти». 
 
ОСОБЛИВОСТІ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Дуальна освіта - спосіб здобуття освіти з таким розподілом: 
• 30% часу та теоретичних занять в закладі вищої освіти; 
•70% - практичної підготовки в банку, на підприємстві, організації. 
 
ПЕРЕВАГИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Дуальна освіта для роботодавця: 
√ Дуальна освіта дозволяє молоді під час навчання розпочати кар’єру, зрозуміти 

особливості професії, принцип роботи виробництва. 
√  Дуальна форма освіти дозволяє виховувати майбутніх співробітників відповідно 

до потреб і особливостей роботодавця.  
√ Під час навчання здобувачі вищої освіти отримують практичний досвід. Після 

випуску вони вже адаптовані до роботодавця та вміють працювати із механізмами 
конкретної установи. 

 

Дуальна освіта для здобувачів вищої освіти:  
√ Співвідношення навчання. Більша увага приділяється практичній підготовці на 

робочому місці – до 70%, а решта часу відводиться на опанування теорії – до 30%. 
√ Структура освітнього процесу. Вона ділиться на теоретичний модуль в закладі 

вищої освіти та практичний модуль на підприємстві, організації, банку. 
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√ Зміна підходів до викладання. За здобувачем вищої освіти закріплюються 2 
ментори: куратор дуального навчання та координатор дуального навчання від суб’єкта 
господарювання, які опікуються успішністю здобувача, дотриманням навчальних планів, 
адаптацією, безпекою на роботі та отриманням досвіду.  

√ Оцінка результатів навчання. Після завершення навчання заклад вищої освіти з 
представником роботодавця оцінюють результати професійної підготовки здобувача та 
надають довідку про отримані результати.  

 

Дуальна освіта для закладу вищої освіти: 
√ Покращити якість підготовки здобувачів вищої освіти. Вони матимуть цілісне 

уявлення про професію, розумітимуть, як на практиці працює підприємство і після випуску 
будуть адаптовані до роботи на ньому. 

√ Налагодити постійну співпрацю з підприємцями, банками, організаціями, які надалі 
братимуть здобувачів вищої освіти на навчання або практику, а також підтримуватимуть 
заклад освіти.  

√ Знайти бізнес-партнера для обміну  професійним досвідом. 
 


