Впровадження елементів дуальної форми навчання в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва
№
з/п

Назва закладу освіти, що
впроваджує дуальну форму
навчання

Перелік професій за
дуальною формою навчання

1

Київське вище професійне
училище будівництва і
архітектури

Муляр;
монтажник з монтажу сталевих та
залізобетонних конструкцій;
електрозварник ручного
зварювання

2

Київський професійний ліцей
транспорту

Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

3

Київське вище професійне
училище деревообробки

Верстатник деревообробних
верстатів

4

Київський професійний ліцей
будівництва і комунального

Електромонтажник вторинних
ланцюгів;

Кількість
Перелік залучених до впровадження
навчальних
дуальної форми навчання підприємств,
груп та
установ, організацій
кількість
здобувачів
освіти за
дуальною
формою
навчання
2 групи
- Комунальне підприємство
(48 здобувачів «Керуюча компанія з обслуговування
освіти)
житлового фонду Святошинського
району м. Києва»;
- Будівельно-монтажне управління №2
ПрАТ Домобудівний комбінат №4;
- ТОВ «Сітал Гласс»;
- ПрАТ «Леокон»
1 група
- Станція технічного обслуговування
(25 здобувачів Столяр А.М.;
освіти)
- ТОВ Сіті Франс Сервіс
1 група
- ТОВ «ЛТД Комод»;
(24 здобувачі - ТОВ «Кридарбуд»;
освіти)
- ТОВ «Кирмакс»;
- ТОВ «Бобро Лазер»
1 група
- ПрАТ СМУ – 5 «Тест
(30 здобувачів «Київелектромонтаж»;

господарства

5

6

слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування
(спеціалізація: слюсар-електрик з
ремонту електроустаткування на
автомобільному транспорті)
Державний навчальний заклад Продавець непродовольчих
«Центр професійної освіти
товарів, адміністратор
технологій та дизайну
м. Києва»
Кухар

Київський професійний
будівельний ліцей

Електрогазозварник

освіти)

1 група
(29 здобувачів
освіти)
1 група
(28 здобувачів
освіти)
2 групи
(43 здобувачі
освіти)

- Холдингова компанія
«Енергомонтажвентиляція»

- ТОВ «ДЦ Україна»;
- ДП «Національний цирк України»
- ТОВ «АНТАРЕС – 2016»;
- ТОВ «ФОРФУД»;
- ТОВ «ХЕЛСФУД»;
- ФОП «Яценко Сергій
Володимирович»
- ТОВ «Тантьєма;
- ТОВ Перша будівельна фірма плюс»;
- ПАТ «Українська залізниця» Філія
«Дарницький вагоноремонтний
завод»;
- Комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Дарницького району м. Києва;
- ТОВ Спецбудгруп;
- ТОВ БФ Завод;
- ТОВ Металтехресурс;
- ПП Меткон;
- ТОВ Техновироб;
- ТОВ Фірма «Ерідан»;
- Державне підприємство Міністерства
оборони України «Київське

7

Київський професійний
енергетичний ліцей

Слюсар-електромонтажник

8

Київське вище професійне
училище технологій та
дизайну одягу

Кравець

9

Державний професійнотехнічний навчальний заклад
«Міжрегіональний центр
ювелірного мистецтва
м. Києва»
Державний професійнотехнічний навчальний заклад
«Київське вище професійне
училище машинобудування та
комп'ютерно-інтегрованих
технологій»

Адміністратор

10

11

Верстатник широкого профілю;
оператор верстатів з програмним
керуванням
Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування;
електромонтер охороннопожежної сигналізації
Державний навчальний заклад Оператор телекомунікаційних
«Київський професійний
послуг

управління механізації і будівництва»;
- ПАТ Дарницький завод ЗБК
1 група
- ПАТ «Трест «Київелектромонтаж»;
(22 здобувачі - ТОВ «Спецмонтажбуд 3»;
освіти)
- ТОВ Компанія «Сейм-93»
2 група
- ТОВ «Вектор промтекстиль»;
(35 здобувачів - ТОВ «Люксуріс»;
освіти)
- ТОВ «Вовк груп»;
- ПП «Днинтама-бриз»;
- ТОВ «Міжнародний економічний
комітет»;
- ФОП «Лавриненко Н.В.»;
- ТОВ «Дана-мода»;
- ТОВ «ГЛОБАЛШВЕЙСЕРВІС»
1 група
- ТОВ «ДЦ Україна»
(30 здобувачів
освіти)
1 група
- ПАТ «Київський завод «Радар»
(24 здобувачі
освіти)
1 група
- ТОВ «Фірма «Рубіж»
(28 здобувачів
освіти)
1 група
- Київська філія КМД ПАТ
(26 здобувачів «Укрпошта»;

коледж з посиленою
військовою та фізичною
підготовкою»

освіти)
Верстатник широкого профілю

12

Київське вище професійне
училище швейного та
перукарського мистецтва

Кухар, кондитер.

13

Державний навчальний заклад
«Міжрегіональне вище
професійне училище
автомобільного транспорту та
будівельної механізації»

Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів;
водій автотранспортних засобів,
категорія С

1 група
- Завод «Радар»;
(17 здобувачів - ПАТ «Науково-виробниче
освіти)
об’єднання «Київський завод
Автоматики»
1 група
- ТОВ «Фестиваль Суші» ресторан
(26 здобувачів «Євразія»;
освіти)
- ТОВ «Сущі Ленд» ресторан
«Євразія»;
- ТОВ Дженерал Трейд» ресторан
«Євразія;
- ТОВ Мережа пивних барів ресторан
«Євразія»;
- ТОВ «Слава-9» ресторан «Євразія»;
- ТОВ «Нагіко Суші» ресторан
«Євразія»;
- ТОВ «Слава-С» ресторан «Євразія»;
- ТОВ «Берег Суші» ресторан
«Євразія»;
- ТОВ «Бджілка Печерська»
1 група
- «ВіДі Автосіті Кільцева»;
(21 здобувач - «Шляховоексплуатаційне
освіти)
управління по ремонту та утриманню
автошляхів» Оболонський район
м. Києва

14

Вище професійне училище №
25 м. Києва

Штукатур;
лицювальник-плиточник;
маляр
Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів;
електрозварник ручного
зварювання

15

Державний навчальний заклад Монтажник санітарно-технічних
«Київське регіональне вище
систем та устаткування
професійне училища
будівництва»
Електрогазозварник
Штукатур, лицювальникплиточник

16

Вище професійне училище
№ 33 м. Києва

Кухар

1 група
- ТОВ «Північно-Український
(18 здобувачів Будівельний Альянс»;
освіти)
- ТОВ «Спецбудфасад»
- ТОВ «Валькірія»;
- ТОВ «Київбуд Альянс»
1 група
(20 здобувачів - ТОВ «Автодомсервіс»;
освіти)
- ТОВ «Автомаг»;
- Приватне підприємство «Метком»;
- ТОВ «Ініестізоконсалт»;
- ТОВ «Автотехнікс»
1 група
- ТОВ «Фінансовий будівельний
(22 здобувачі холдинг»
освіти)
1 група
- ТОВ «РОЗФУД»;
(16 здобувачів - ПАТ«Київспецмонтаж»
освіти)
1 група
- ТОВ «Партнер Констракшн Буд»;
(16 здобувачів - ТОВ «Спецмонтажсталь»
освіти)
2 групи
- ТОВ «Валеос» ресторан «Танукі»;
(47 здобувачів - ФОП Бутенко О.М. «Профітролі»;
освіти)
- ТОВ Київський БКК;
- ТОВ «Сушия»;
- ФОП Войтенко І.В.;
- ФОП Чопчіян А.О. ресторан
«Прянощі»
- ТОВ «БАБСАД»;
- ТОВ «Паста і баста»;

- ТОВ «Фортуна стар»;
- ТОВ «Мервей»;
- ТОВ «Форфуд»;
- ФОП Шкуратенко О.М. «Бранч
Кейтеринг Сервіс»;
- ФОП «Копилець»;
- ТОВ «Так і було»;
- ФОП «Кот О.М.»;
- ФОП «Бандурко»;
- ТОВ «Діоніс»;
- ФОП «Семенова А.В.»;
- ФОП «Плахотний»;
- ПП «Лагуна»;
- ФОП «Костомаха В.А.»;
- ТОВ «Рейкарц Хотел
Мененджмент»;
- ТОВ «Сільпо Фуд»;
- ТОВ «Дністер Плюс»;
- ТОВ ЛБ Сіші;
- Державне підприємство «Управління
з експлуатації майнового комплексу»;
- ТОВ «Суші Голд»;
- КП ЗДО «Щаслива країна»;
- ТОВ «Домашня кухня»;
- ПАТ «Український центр
обслуговування пасажирів
залізничного транспорту України»;
- ТОВ «Хелс Фуд»;
- ФОП «Нагорний Є.В.»;

- ФОП «Банковський В.В.»;
- ТОВ «Kiev Citi Pub»;
- ФОП «Тарасов В.В.»;
- ФОП «Ульченко А.А.»
«DOMCAFFE»;
- ФОП «Шкурат Т.О.» «Суши Land+»;
- «Ресторан «Індокитай»;
- ПрАТ «Готель «Салют»;
- ТОВ «Антарес-2016»
- ТОВ «Уарест»;
- Ресторан «Планета»
Кухар; кондитер

17

Київське вище професійне
училище залізничного
транспорту
імені В.С. Кудряшова

Слюсар з ремонту рухомого
складу; машиніст електровоза;
машиніст тепловоза
Слюсар з ремонту рухомого
складу; машиніст електропоїзда

18

Навчально-науковий центр
професійно-технічної освіти

Оператор поста централізації;
оператор при черговому по
станції; оператор станційного
технологічного центру
оброблення поїзної інформації та
перевізних документів
Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

2 групи
(58 здобувачів
освіти)
1 група
- Регіональна філія «Південно-Західна
(25 здобувачів залізниця»
освіти)
1 група
- КП «Київський метрополітен»
(24 здобувачі
освіти)
1 група
- ПАТ «Українська залізниця»
(26 здобувачів
освіти)

1 група
- Публічне Акціонерне - Товариство
(26 здобувачів Корпорація УКР-АВТО;

НАПН України

19

Київський професійнопедагогічний коледж
імені А. Макаренка

освіти)
Укладальник підлогових
покриттів

2 групи
(34 здобувачі
освіти)

- Приватне Акціонерне товариство
Акціонерна компанія
«КИЇВВОДОКАНАЛ»
- ТОВ «Смарагд-Пол-Сервіс»;
- ТОВ «Флор Стиль»

