
ДОРОЖНЯ КАРТА  

РЕАЛІЗАЦІЇ  ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-

НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ КАРАЗІНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ.В.Н.КАРАЗІНА 

№ 

з/п 
Найменування заходів Відповідальні 

Термін 

виконан

ня 

Примітк

а 

1.   Організувати зустріч з представниками АТ Мегабанк з 

метою визначення критеріїв відбору здобувачів вищої 

освіти на навчання за дуальною освітою. 

Самородов Б.В. 

Вядрова І.М. 

Азаренкова Г.М. 

Кочорба В.Ю. 

до 5 

вересня 

2021р. 

 

2. Організувати зустрічі представників банку зі студентами 

інституту з метою їх конкурсного відбору на навчання за 

дуальною освітою 

Вядрова І.М. 

Азаренкова Г.М. 

Представники 

банку  

до 10 

вересня 

2021р. 

 

3. Розробити Положення про організацію дуальної форми 

здобуття освіти в ННІ КБІ ХНУ ім. В.Н. Каразіна в якому 

передбачити вимоги щодо загальної організації навчання, 

обов’язки куратора дуального навчання від випускової 

кафедри, наставника від АТ Мегабанк, права та обов’язки 

студента на період навчання за дуальною освітою, 

порядок укладання договорів, з визначенням контрольних 

заходів, як елементів зворотного зв’язку у процесі 

навчання, отриманими здобувачем вищої освіти 

компетентностями, відповідно до ОПП, за обов'язковою 

участю представників банку, та затвердити у 

встановленому в університеті порядку 

Вядрова І.М. 

Азаренкова Г.М. 

Кочорба В.Ю. 

до 20 

вересня 

2021р. 

 

4.  Видати розпорядження по інституту, в якому закріпити 

куратора дистанційного навчання від випускової кафедри  

та наставника дуального навчання в інституті. 

Самородов Б.В. 

Вядрова І.М. 

до 15 

вересня 

2021р. 

 

5. Погодити з АТ Мегабанк координатора дуальної освіти 

від банку. 

Самородов Б.В. до 20 

вересня 

2021р. 

 

6. Спільно з АТ Мегабанк розробити програму дуальної 

форми здобуття освіти, терміни проходження навчання, 

перелік робіт/видів діяльності на базі банківської установи. 

Самородов Б.В. 

Вядрова І.М. 

Кочорба В.Ю. 

жовтень 

2021р. 

 

7. Спільно з завідувачами кафедр інституту та 

координатором дистанційного навчання  від АТ 

Мегабанк визначити форму організації навчання 

(поділеного тижня, або блочного (модульного)) та питому 

вагу кредитів навчальних дисциплін/ модулів, які будуть 

вивчатися на базі інституту та на базі банку з 

узгодженням змісту теоретичної та практичної 

підготовки за освітніми компонентами. 

Вядрова І.М. 

Завідувачі кафедр 

до 1 

вересня 

2021р. 

 

8. Розробити навчальні та робочі навчальні плани під 

освітні програми, по яких організовано освітній процес за 

дуальною формою та визначити графіки індивідуального 

навчання студентів 

Керівники груп 

забезпечення зі 

спеціальностей 

Сокурова О.М. 

до 1 

вересня 

2021р. 

 

9. Укласти тристоронні договори здобувача вищої освіти із 

університетом та банком. 

Куратор дуальної 

освіти від інституту 

Координатор дуальної 

освіти від АТ Мегабанк 

Здобувачі вищої освіти 

до 20 

вересня 

2021р. 

 

10. Клопотатися перед керівництвом банківської установи 

щодо видання наказу по банку в частині термінів та місця 

проходження навчання в банку, режиму роботи здобувача 

вищої освіти та відповідальної особи від установи. 

Самородов Б.В. 

Вядрова І.М. 

до 20 

вересня 

2021р. 

 

11. Інформацію про можливість дуальної освіти в інституті 

висвітлити на офіційному сайті інституту. 

Кочорба В.Ю. До 1 

жовтня 

2021р. 

 

 


