
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/£ _ / 0  20/і Р р . К," в №

Щодо запровадження пілотного проекту 
у закладах фахової передвищої та 
вищої освіти з підготовки фахівців за 
дуальною формою здобуття освіти

Відповідно до статті 9 Закону України «Про вищу освіту», статті 47 Закону 
України «Про фахову передвищу освіту», підпункту 5 пункту 4 Положення про 
Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), та на виконання 
пункту 10 Плану заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 03 квітня 2019 року № 214-р,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік закладів фахової передвищої та вищої освіти для 
впровадження упродовж 2019-2023 років пілотного проекту з підготовки 
фахівців за дуальною формою здобуття освіти за обраними спеціальностями, 
(далі -  Перелік), що додається.

2. Рекомендувати керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти 
згідно Переліку:

1) укласти договори про співпрацю з підприємствами, установами та 
організаціями щодо проведення дуального навчання;

2) зарахувати здобувачів освіти на дуальне навчання при виконанні 
наступних умов:

подання заяви здобувана освіти денної форми або, у разі недосягнення 
повноліття, заяви одного з батьків чи інши5с законних представників та заяви 
здобувана;

успішне проходження здобувачем освіти процедури відбору, яку 
реалізують суб’єкти господарювання спільно із закладом освіти;

підписання тристороннього договору і трудової угоди.
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3) внести необхідні зміни до Положення про організацію освітнього 
процесу в закладах фахової передвищої та вищої освіти, в тому числі 
передбачити дуальне навчання;

4) забезпечити належний контроль за дотриманням безпечних і 
нешкідливих умов навчання, праці та побуту;

5) здійснювати моніторинг впровадження дуального навчання;
6) надавати щорічно до 15 червня звіти щодо впровадження та результатів

дуального навчання державній установі «Науково-методичний центр вищої та 
фахової передвищої освіти». \

3. Державній установі «Науково-методичний центр вищої та фахової 
передвищої освіти»:

1) забезпечити науково-методичний супровід дуального навчання у 
закладах фахової передвищої та вищої освіти згідно Переліку;

2) здійснювати щорічно до 15 липня узагальнення звітів закладів фахової 
передвищої та вищої освіти щодо впровадження дуального навчання;

3) забезпечити постійне проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, 
інформаційної компанії щодо впровадження дуального навчання.

4. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О. І.) щорічно за 
поданням керівників закладів фахової передвищої та вищої освіти здійснювати 
корегування закладів освіти, що впроваджують дуальне навчання.

5 Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Міністра 
Стадного Є. А.

Міністр Ганна НОВОС АД
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України 
від 2019 №

Перелік
закладів фахової гіередвищої та вищої освіти для впровадження упродовж 2019-2023 років пілотного проекту з 

підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за обраними спеціальностями

№
з/п

Назва закладу вищої освіти 
згідно з даними Єдиної 

державної електронної бази з 
питань освіти

Спеціальність згідно з 
постановою КМУ від 29 квітня 

2015 року № 266

Назва підприємства, установи, 
організації відповідно до даних, які 
значаться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань

і 2 3 4
Вінницька область

1. Вінницький транспортний 
коледж

273 Залізничний транспорт Акціонерне товариство 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

2. Іллінецький державний 
аграрний коледж

20 і «Агрономія»
204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва»

ПАТ «Жорнище»
ВКАКПП «Золота Нива» 
ТОВ «Золоті луки»
ПрАТ «Зернопродукт МХП» 
СТОВ «Хлібороб»
ФГ «Копіївський лан»
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Дніпропетровська область

3. Національний технічний 
університет «Дніпровська 
політехніка»

131 «Прикладна механіка»;
132 «Матеріалознавство»;
133 «Галузеве
маш инобудування»;
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Металургійний завод «ДНІПРОСТАЛЬ» 
Публічне акціонерне товариство 
«1НТЕРПАЙІ1 
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»

І 22 «Комп'ютерні науки» Акціонерне товариство комерційний банк 
«ПриватБанк»

121 «Інженерія програмного 
забезпечення»;

122 «Комп'ютерні науки»
123 «Комп'ютерна інженерія»;
124 «Системний аналіз»
126 «Інформаційні системи та 

технології»;
151 «Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
технології»;

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»

184 «Гірництво»
192 «Будівництво та цивільна 

інженерія»

Акціонерне товариство 
«НВО «СОЗИДАТЕЛЬ»
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУ ГІЛЛЯ» 
ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО- 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

4. Дніпровський національний 
університет залізничного 
транспорту імені академіка 
В. Лазаряна

273 «Залізничний транспорт»; 
275 «Транспортні технології 

за видами»
Акціонерне товариство 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
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5. Дніпровський державний 
технікум енергетичних та 
інформаційних технологій

141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» (нсрегульована 
спеціальність)

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

6.

Кам'янський державний 
енергетичний технікум

141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» (нерегульована 
спеціальність)

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

7.

-

131 «Прикладна механіка»
132 «Матеріалознавство»;
133 «Галузеве 
машинобудування»;
136 «Металургія»
141 «Електроенергетика; 
електротехніка та 
електромеханіка»

ТОВ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 
«ДНІПРОСТАЛЬ»

Національна металургійна 
академія України

131 «Прикладна механіка»;
132 «Матеріалознавство»;
133 «Галузеве 
машинобудування»;
136 «Металургія»;
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»

ІІУБЛІЧ1 IE АКІЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІИТЕРПАЙІІ НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»

122 «Комп'ютерні науки» 
151 «Автоматизація та 
ком'ютерно-інтегровані 
технології»;

ТОВ «1НТЕРПАЙП УКРАЇНА»
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8. Державний вищий навчальний 
заклад «Криворізький 
національний університет»

133 «Галузеве 
машинобудування»

1ІРАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО- 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 
(ІІРАТ «ПТВНГЗК»)

9. Верхньодніпровський коледж 
Дніпровського державного 
аграрно-економічного 
університету

«Робітник з комплексного 
обслуг овування й ремонту 
будинків»;
«Електромонтер»;
«Слюсар механоскладальних 
робіт»

ТОВ «АСТРА»

Донецька область

10. Державний вищий навчальний 
заклад «ІІриазовський 
державний технічний 
університет»

051 «Економіка»;
071 «Облік і оподаткування»;
072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування»;
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»;
151 «Автоматизація та 
ком п' юте р но-і нтегро ва н і 
технології»

ПрАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ 
ІЛЛІЧА»

№

136 «Металургія»
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»
144 «Теплоенергетика»
183 «Технології захисту

навколишнього середовища»

ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
«АЗОВСТАЛЬ»

131 «Прикладна механіка»; (ТОВ «МЕТИІВЕСТ-ПРОМСЕРВ1С»)



5

133 «Галузеве 
машинобудування»;
141 «Електроенергетика, 
елекгротехніка та 
електромеханіка»

141 «Електроенергетика, 
елекгротехніка та 
електромеханіка

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

11. Державний вищий навчальний 
заклад «Донецький 
національний технічний 
університет»

101 «Екологія»
131 «Прикладна механіка» 
133 «Галузеве 
машинобудування»
161 «Хімічні технології та 
інженерія»;
184 «Гірництво»

ПрАТ «АВДІЇВСЬКИЙ 
КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ 
«ПОКРОВСЬКЕ»

12. Донбаська державна 
машинобудівна академія

131 «Прикладна механіка» 
(Технології машинобудування) ТОВ «КОРУМ ГРУП»

13. Державний вищий навчальний 
заклад «Слов'янський коледж 
транспортної інфраструктури»

172 «Телекомунікації та 
радіотехніка»
273 «Залізничний транспорт»;

Акціонерне товариство 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

Житомирська область

14. Житомирський національний 
агроекол оті чний у н і верситет

071 «Облік і оподаткування» ТОВ «АБК СЕРВІС»
СТО В «Племзавод Коростишівський»

Запорізька область
051 «Економіка» ГІРАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат»
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Таврійський державний 
агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного

071 «Облік і оподаткування» ПрАТ «Племзавод «Степной» 
TOB «Техсервіс»

072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування»

ПАТ «Ощадбанк»
АТ КБ «ПриватБанк»

073 «Менеджмент» ТОВ «Хегельман»
Ювелірний завод «Золотий вік»

075 «Маркетинг» ТОВ «Хегельман» 
ТОВ КФ «Фантазія»

076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність»

ТОВ СПИ «Лана» 
ТОВ «Агро-Сервіс»

101 «Екологія»
Національний природний парк 
«Приазовський»

122 «Комп'ютерні науки» ТОВ «Лайт-ІТ»

133 «Галузеве 
машинобудування»

ТОВ «Руслан-Комплект» 
ТОВ «Біол»

* 1X1 «Харчові технології» ПрАТ «Племзавод «Степной» 
ГІрАТ «Чумак»

201 «Агрономія» ТОВ «АФ Ольвія»
ТОВ ВКФ «Мелітопольська черешня»
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203 «Садівництво і 
виноградарство»

ТОВ ВКФ «Мелітопольська черешня» 
ТОВ «Агролюкс»
ТОВ «БЛЕСІ Фрут Компані»

208 «Агроінженерія» ПАТ «ЕЛЬВОРТІ»
ТОВ «Гідросила «МЗТГ» 
ТОВ «Гідросила «ТЕТІС»

241 «Готельно-ресторанна 
справа»

Ресторан «Пан і пані» 
Стейк-паб «Пинта»

242 «Туризм» Турагенство «Браво-тур» 
Турагенство «Лечу куда хочу»

263 «Цивільна безпека» ГОВ «АФ Україна»
ТОВ «Техніка і технології»

16. Запорізький національний 
університет

133 «Галузеве 
машинобудування»
136 «Металургія»
144 «Теплоенергетика»

ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

17. ВСП «Бердянський коледж 
Таврійського державною 
агротехнологічний університету 
імені Дмитра Моторного»

133 «Галузеве 
машинобудування»
181 «Харчові технології»

ПрАТ «Бердянські жниварки»
ТОВ «Миколаївський коньячний завод»

Івано-Франківська область
18. І вано-Франківський 

національний технічний 
університет нафти та газу

131 «Прикладна механіка» 
(Технології машинобудування); 
133 «Галузеве 
машинобудування»;
184 «Гірництво (регульована

І1РАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАНПЯ»
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спеціальність)»;
185 «Нафтогазова інженерія 

та технології»;
193 «Геодезія та землеустрій»

19. Рогатинський державний 
аграрний коледж

211 «Ветеринарна медицина» ФГ «Персей Агро»

Київська область

Білоцерківський національний
051 «Економіка» TOB «Білоцерківський завод Трібо» 

ТОВ «Білоцерківмаз»
аграрний університет 071 «Облік і аудит» ТОВ «Білоцерківський завод Трібо» 

ГОВ «Білоцерківмаз»
072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування»
ТОВ «Білоцерківський завод Трібо»

073 «Менеджмент» ТОВ «Білоцерківський завод Трібо» 
ТОВ «Білоцерківмаз»

076 «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність»

ТОВ «Білоцерківмаз»

201 «Агрономія» ТОВ «Агрофірма Колос» Сквирського 
району Київської області
ТОВ «Сингента», м. Київ

204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва»

ТОВ «Селекційний центр свинарства» 
Гаврилівський птахівничий комплекс

№ 207 «Водні біоресурси та 
аквакультура»

ПраТ «ЧЕРНІПВРИБГОСП»,

ТОВ «СКВИРАПЛЕМРИБГОСП»,
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211 «Ветеринарна медицина» СТОВ «Агросвіг» Миронівського району 
Київської області

21. Національний університет 
харчових технологій

141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»

ІІрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

131 «Прикладна механіка»; 
133 «Галузеве 
машинобудування»;
181 «Харчові технології»

ПрАТ «ОБОЛОНЬ»

22. Державний університет 
інфраструктури та технологій 273 «Залізничний транспорт» Акціонерне товариство 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

23. Державний вищий навчальний 
заклад «Київський 
електромеханічний коледж»

141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»;
151 «Автоматизація та
комп'ютсрно-інтеїровані
технології»;
172 «Телекомунікації та 
радіотехніка»;
273 «Залізничний транспорт»

Акціонерне товариство 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

24. Державний вищий навчальний 
заклад «Київський 
енергетичний коледж»

141» Електромонтер 
(робоча професія)»*; 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» (нерегульована 
спеціальність)

ІІРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Кіровоградська область
25. Економі ко-технол огічни й 

інститут імені Роберта Ельворті
051 «Економіка» ПрАТ «Гідросила Груп» 

AT «Гідросила»
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АТ «Ельворті»
072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування»;
073 «Менеджмент»;

ПрАТ «Торговий дім «Гідросила»
ПрАТ «Металіст»
ТОВ «Кіровоградський інструментальний 
завод «ЛЕЗО»
ПрАТ «Гідросила ЛЕДА»

Луганська область

26. Східноукраїнський 
національний університет імені 
Володимира Даля

133 «Галузеве машинобудування» 
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»
161 «Хімічні технології та 
інженерія»

ТОВ «Науково-виробниче об'єднання 
«Зоря»
ПрАТ «Хімпроект»
ПрАТ НЦВР «РІЗІКОН»
ПрАТ «Сєвєродонецький ОРХ1М» 
ПрАТ «Хімтехнологія»

27. Луганський національний 
аграрний університет

071 «Облік і оподаткування» Філія-Луганське обласне управління 
публічного АТ «ОЩАДБАНК»

072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування» ТОВ «АГРО-ПЛЮС 1»

075 «Маркетинг»

Філія АТ «Державна продовольчо- 
зернова корпорація України 
«Легендарненський елеватор»

193 «Геодезія та землеустрій» ДП «Луганський науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою»

201 «Агрономія» Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро 
Донбас»
Публічного акціонерного товариства 
«Маріупольський металургійний комбінат 
імені Ілліча»
ТОВ СП «Нібулон
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208 «Агроінженерія» TOB «САНФЛАУЕР»

Львівська область

28. Львівський національний 
аграрний університет

133 «Галузеве 
машинобудування»

141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»

193 «Геодезія та землеустрій»

201 «Агрономія >

202 «Захист та карантин рослин»

203 «Садівництво та 
иноградарство»

208 «Агроінжснерія»

274 «Автомобільний транспорт»

ТзОВ «Арієс Україна»
Дочірне підприємство «ЕН ДЖ1 Метал 
Україна»
ТзОВ «Енергомонтажвентиляція» __
ПрАТ «Львівобленерго» м. Львів 
ДТЕК «Добротвірська ТЕС»,-

ТзОВ « Західземлепроект»

ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» 
ПАП «Агропродсервіс» 
ТОВ «Захід-Агро МХП»

ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» 
1ІАП «Агропродсервіс» 
ТОВ «Захід-Агро МХП»

Лабораторія садівництва Інституту 
сільського господарства Карпатського 
регіону НААНУ ФГ «Коник»

ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» (Мрія) 
ТОВ «Захід-Агро МХІ1»
ТОВ «Компанія ЛАН»
ТзОВ «Галичина Захід»

ПРАТ «Галичииа-Авто»

00
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ГОВ «ФХ Сервіс»
Полтавська область

29. Полтавський Національний 
технічний університет 
імені Юрія Кондратюка

133 «Галу зеве
машинобудування»

184 «Гірництво (реіульована 
спеціальність)»;

185 «Нафтогазова інженерія 
та технології»;

193 «Геодезія та землеустрій»

ПрАТ «Н АФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

ЗО.
Політехнічний коледж 
Кременчуцького національного 
університету імені Михайла 
Остроградеького

141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» 
Кваліфікація « Гехнік- 
елекгромеханік гірничий»

Приватне акціонерне товариство 
«ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО- 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

31. Березоворудський аграрний 
коледж Полтавської державної 
аграрної академії

204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва»

ФГ «Тетяна 2011»

201 «Агрономія»
208 «Агроінжснерія»

ГОВ «Баришівська зернова компанія»

Рівненська область
32.

Національний університет 
водного господарства та 
природокористування

072 «Фінанси, банківська справа 
та страхування» АТ КБ «ПриватБанк»

076 «1 Іідпригмництво. торгівля 
та біржова діяльність» ТОВ «Епіцентр К»

133 «Галузеве 
машинобудування»

ПА Г «РІВНЕАЗОТ»
ТзОВ «Т-Стиль»
11П «Компанія Автоленд»
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-
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»

ТОВ «Високовольтний союз-РЗВА»

184 «Гірництво» ДП «Львіввугілля»
ПАТ «Рафалівський кар'єр»

192 «Будівництво та цивільна 
інженерія»

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Реноме-свробуд»

у '

193 «Геодезія та землеустрій»

Державне підприємство «Рівненський 
науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою»

Державне підприємство «Науково- 
дослідний та проектний інститут 
землеустрою»

201 «Агрономія»
ТОВ «АГРОСЕМ»
ТОВ «Дедденс Агро»
Група компаній «VITAGRO»

274 «Автомобільний транспорт» ТзОВ «Камаз-Транс-Сервіс» 
Група компаній «Автоград»

275.03 «Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)»

ТзОВ «Камаз-Транс-Сервіс» 
Командитне товариство «Рівне-пас»

33. Мирогощанський аграрний 
коледж

141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»

ТОВ ВКФ «Великом»

201 «Агрономія» ТзОВ «Лубенська аграрна компанія»

_
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204 «Технологія виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва»

ФГ «Думолко»

208 «Агроінженерія»
ТзОВ «Райз-Захід» 
ТзОВ «Агро-Класик»

Сумська область

34. Сумський національний 
аграрний університет

201 «Агрономія» ТОВ «Кернел-Трейд»

208 «Агроінженерія» ТОВ «Кернел-Трейд»

211 «Ветеринарна медицина» ТОВ «Вітчизна»

211 «Ветеринарна медицина» ТОВ «Глобино»

204 «Технологія виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва»

ГОВ «Глобино»

181 «Харчові технології» ТОВ «Глобино»

35. Сумський державний 
університет

122 «Комп’ютерні науки» ТОВ «Неткрекер» 
ГІРАТ «МіпсІК»
ТОВ «Портован» 
ПРАТ «АМС Вгісіке»

231 «Соціальна робота» ГОВ «Неткрекер»
36. Машинобудівний коледж 

Сумського державного 
університету

133 «Галузеве 
машинобудування»

ТОВ «Гушіа Пак Кложсрс»

186 «Видавництво та 
поліграфія»

ГІРАТ «Технологія»
ГОВ «Гуала 1 Іак України»
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Харківська область
37. Харківський державний 

університет харчування та 
торгівлі

і 81 «Харчові технології» ТОВ «Тайфун-2000» (м. Харків) 
ТОВ «Чигринов» (м. Харків) 
ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПЕР»

38.
Національний аерокосмічний
університет
ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний
інститут»

131 «Прикладна механіка»;
133 «Галузеве 
машинобудування»;
134 «Авіаційна та ракетно- 
космічна техніка»;
141 «Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка»;
142 «Енергетичне 

машинобудування»;
144 «Теплоенергетика»;
151 «Автоматизація та 
комп'ютерно-

інтегровані технології»;
173 «Авіоніка»;
272 «Авіаційний транспорт»;
274 «Автомобільний транспорт»

ДП «АНТОНОВ»

АТ «МОТОР СІЧ»

АТ «ФЕД»

ДП «ХМЗ «ФЕД»
/Ці «КБ «ПІВДЕННЕ»
АТ «ТУРБОАТОМ»
ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС»
ДП «ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КБ «ЛУЧ» 
ДП «ЛРЗ «МОТОР»

39. Український державний 
університет залізничного 
транспорту

151 «Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
технології»;
172 «Телекомунікації та 
радіотехніка»;
273 «Залізничний транспорт»; 
275 «Транспортні технології за 
видами»

Акціонерне товариство 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
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40. Державний вищий навчальний 
заклад «Харківський коледж 
транспортних технологій»

151 «Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані
технології»;
273 «Залізничний транспорт» 
275 «Транспортні технології за 

видами»

Акціонерне товариство 
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

41. Національний технічний 
університет

226 «Фармація, промислова 
фармація»

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Фармацевтична компанія «Здоров'я»

«Харківський політехнічний 
інститут»

133 «Галузеве машинобудування, 
спеціалізація» ПРАТ «ХТЗ»

133-01 «Автомобілі і трактори»
ПАТ «Турбоатом»

145 «Гідроенергетика»
121 «Інженерія програмного 

забезпечення;
122 «Комп'ютерні науки;
126 «Інформаційні системи і

Компанія «Nix Solutions Ltd.»
ПАТ «Турбоатом»
Дії «Завод імені В.О. Малишева»
ТОВ «Автомобільний дім Соллі-Плюс» 
СТО «MOTOR SERVICE», м. Харків

технології»
142 «Енергетичне 
маш ш юбуду вання »
152 «Метрологія та
інформаційно-вимірювальна
техніка»
113 «Прикладна математика»; 
122 «Комп'ютерні науки»
142. «Енергетичне 
машинобудування»

ДП «Елсктроважмаш»
ПАТ «Турбоатом», ГОВ «Біір Україна» 
ПАТ «Турбоатом». ТОВ «Біір Україна» 
ПАТ «Турбоатом»
ГОВ «Корум Груп»3
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151 «Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
технології»;

131 «Прикладна механіка» 
(Технології машинобудування)

ГОВ «Корум Груп»

42. Харківська державна 
зооветеринарна академія

204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва»

СТОВ «Гусарівське»
ГОВ «Агрофірма «Пісчанська»

211 «Ветеринарна медицина» ТОВ «Ветсинтез»
СТОВ «Гусарівське»
ТОВ «Агрофірма «Пісчанська

212 «Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза»

ТОВ «Агрофірма «Пісчанська» 
Красноірадського району Харківської 
області

Херсонська область
43. ВСП «Новокаховський коледж 

Таврійського ДАТУ імені 
Дмитра Моторного»

№

193 «Геодезія та землеустрій» 
208 «Агроінженерія»

ТОВ Науково-виробниче підприємство 
«Херсонський машинобудівний завод» 
Фермерське господарство «Катюша» 
ТОВ «Агротек»,
ПрАТ «Бериславський машинобудівний 
завод»
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44.
ВП НУБІП України 
«Бобровицький коледж 
економіки та менеджменту 
ім. О. Майнової»

Чернігівська область

201 «Агрономія»
ТОВ «ДЖ1Н ВИД СІДЗ» (ВНІС) 
СТОВ «Прогрес»
ТОВ «Світанок»
СТОВ «Інтер»

204 «Технологія виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва»

ТОВ «Рожнівка-Агро»
ТОВ «Нива Переяславщини» 
ТОВ «Світанок»

205 «Лісове господарство» ТОВ «Чернігівський горіх»
ДП «Бобровиця райагролісництво» 
Бобровицького району 
ДП «Ніжинське лісове господарство»

Геяеральний директор Олег ШАРОВ
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