
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
 

  

ВИТЯГ З НАКАЗУ  
 

«_31_» __грудня__ 2020__ року  м. Хмельницький № _714_/_20_ 

 

Про запровадження елементів 

дуальної форми здобуття освіти для студентів,  

які здобувають ступінь бакалавра  

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування на факультеті  

управління та економіки 

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про вищу освіту» від 

05.09.2017 р. № 2145, Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 

19.09.2018 р. № 660-р, Наказу Міністерства освіти та науки України «Щодо 

запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої 

освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» від 

15.10.2019 р. №1296, з метою часткового приєднання до проведення такого 

експерименту в межах Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова та врахування пропозицій, відображених експертною 

групою у Звіті про результати акредитаційної справи за освітньою 

програмою «Магістр фінансів, банківської справи та страхування» для 

покращення якості освітніх послуг:  

 

HAKA3УЮ: 

 

1. Запровадити протягом другого семестру 2020-2021 н.р. пілотний 

проєкт з підготовки фахівців з елементами дуальної форми здобуття освіти 

для студентів, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю  

072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування. 

2. Залучити студентів 4 курсу за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування Городецьку Анастасію Євгеніївну та Сорохан 



Катерину Андріївну для участі в пілотному проєкті за поданими ними 

заявами. 

3. Декану факультету управління та економіки Терещенко Т.В. та 

завідувачу кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування Синчаку В.П. визначити перелік підприємств, установ та 

організацій, які можуть бути залучені до проєкту. 

4. Керівнику юридичного відділу Дасюді Л.М. розробити двосторонні 

та тристоронні угоди для реалізації проєкту. 

5. Призначити старшого викладача кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування Крушинську А.В. координатором 

навчання студентів в умовах пілотного проєкту. 

6. Контроль за виконання наказу покласти на першого проректора 

Омельчука О.М. 

 

 

Ректор університету                             Ірина КОВТУН 

 


