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Службова записка 

Довожу до Вашого відому, що при проведенні 16-18 грудня 2019 року 

акредитаційної експертизи освітньої програми «Магістр фінансів, банківської справи 

та страхування» експертами рекомендовано активізувати в університеті роботу над 

запровадженням дуальної форми здобуття освіти, про що зазначено у звіті експертів. 

Не викликає сумніву, що вирішення проблеми поєднання освіти з виробництвом із 

метою підготовки конкурентоспроможних фахівців є актуальною необхідністю в 

умовах нашого університету. 

З огляду на зазначене колектив кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування пропонує реалізувати пілотний проєкт із запровадження 

дуальної форми здобуття освіти для підготовки  фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти  за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування. 

Вважаємо за доцільне в якості обєкта пратичної підготовки в умовах дії проєкту 

обрати Страхову компанію «Гардіан». Це обумовлено як  наявністю договору про 

співпрацю між Хмельницьким університетом  управління та права імені Леоніда 

Юзькова та Хмельницькою дирекцією Товариства з додатковою відповідальністю 

«Страхова компанія «Гардіан», так і активною участю директорки зазначеної компанії 

Ірини Юзвишеної у якості стейкхолдера відповідної освітньої програми. 

Для реалізації зазначеного проєкту пропонуємо перевести на дуальну форму 

здобуття освіти студентів четвертого курсу за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування Городецьку Анастасію та Сорохан Катерину, які успішно 

виконують навчальний план та мають науковий інтерес у сфері страхування, що 

підтверджено їхніми публікаціями на таку тематику.  

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до пункту 2.4. Концепції підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти, в  Україні можливе обрання 

інтегрованої моделі розподілу годин та узгодження змісту навчання, яку пропонуємо 

використати у пропонованому проєкті (модель поділеного тижня). За такої моделі 

студенти 4 дні впродовж тижня навчаються в університеті та 1 день у страховій 

компанії. 

Для забезпечення юридичного супроводу проєкту та організації навчального 

процесу для вказаних студентів, просимо Вас, залучити до цієї роботи відповідно 

юридичний відділ і деканат факультету управління та економіки університету. 

Проєкт Індивідуального плану навчального процесу за дуальною формою 

здобуття освіти та примірні угоди додаються на 7 аркушах. 
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