
Звіт роботи Центру розвитку дуальної освіти та навчання через дослідження 
навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

 

№ 
з/п 

Захід 
Термін 

виконання 
Примітка Відповідальні 

1.  Розроблені посадова інструкція директора 
центру дуальної освіти та розвитку через 
дослідження та посадова інструкція провідного 
фахівця Центру  

листопад,  
грудень 

2020 

Виконано Кочорба В.Ю. 
Скорікова О.М. 
Андрєєва О.М. 

2.  Доопрацьовано Положення про Центр розвитку 
дуальної освіти на навчання через дослідження  

грудень 
2020, 
січень 
2021 

Виконано Кочорба В.Ю. 
 

3.  Розроблені відповідні внутрішні документи 
стосовно організації процесу дуального навчання 
та впровадження дуальної форми здобуття 
освіти в Інституті (Розроблено Положення про 
порядок організації та підготовки фахівців за 
дуальною формою здобуття вищої освіти) 

протягом  
2020-2021 

н. р. 

Виконано Кочорба В.Ю. 
Скорікова О.М. 
Андрєєва О.М. 

4.  На підставі розроблених освітньо-професійних 
програм «Фінансові технології та банківський 
менеджмент» ІІ (магістерського) освітнього рівня 
та «Банківська справа та фінансовий консалтинг» 
І (бакалаврського) освітнього рівня складено 
індивідуальні навчальні плани підготовки 
фахівців за дуальною формою здобувачів освіти 
(Складено навчальний план підготовки 
студентів 3 та 4 курсів спеціальності 072 
«ФБСС» за принципами дуальної форми 
здобуття вищої освіти) 

протягом  
2020-2021 

н. р. 

 Кочорба В.Ю. 
Скорікова О.М. 
Андрєєва О.М. 

5.  Розширити роботу кафедри банківського бізнесу 
та фінансових технологій щодо відбору 
підприємств, установ та організацій, що надають 
місця практичної підготовки за дуальною 
формою здобуття освіти 

протягом  
2020-2021 

н. р. 

У зв’язку з 
карантинними 
обмеженнями 
протягом н.р. 
продовжити 
заплановану 
роботу протягом 
2021/2022 н.р.  

Кочорба В.Ю. 
Азаренкова 
Г.М. 
Скорікова О.М. 
Андрєєва О.М. 

6.  Проведено ознайомчу роботу та забезпечено 
неперервну комунікацію з кафедрою 
банківського бізнесу та фінансових технологій, 
подовжити відповідні  заходи з усіма 
завідувачами кафедр ННІ «КБІ» щодо організації 
навчання, забезпечення відповідності між 
теоретичною та практичною частинами програм 
та якістю навчання на підприємстві, в установі чи 
організації, при навчанні за дуальною формою 
здобуття освіти в Інституті 

протягом  
2020-2021 

н. р. 

Виконано. 
Продовжити 
ознайомчі 
заходи 
 

Кочорба В.Ю. 
Зав. кафедр 
 

  
Директор центру розвитку дуальної освіти та  
навчання через дослідження                                                                       В.Ю. Кочорба 


