
Заклад загальної середньої освіти

Заклад професійної (професійно-
технічної) освіти

Заклад вищої освіти І рівня акредитації



 чотириповерховий 
навчальний корпус площею 
2799,9 м2; 

 суспільно-побутовий корпус 
площею 2117,8 м2;

 навчально-виробничі 
майстерні площею 2806,3 м2

 чотириповерховий навчальний 
корпус площею  4124,8 м2

 навчально-виробничі майстерні 
площею 1956,4 м2

(машинобудівне відділення;
площа – 7724 м2)

вул. В. Пугачова, 14

(будівельне відділення;
площа – 6345,7 м2)
вул. В. Пугачова,4

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА – 14069,7 м2









Машинобудівна галузь
 Верстатник широкого профілю;
 Оператор верстатів з ПУ;
 Електромонтер з ремонту і

обслуговування
електроустаткування;

 Електрозварник на автоматичних
та напівавтоматичних машинах;

 Зварник;
 Обліковець з реєстрації

бухгалтерських даних; оператор
комп′ютерного набору;

 Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення.



Будівельна галузь

 Монтажник гіпсокартонних
конструкцій; столяр
будівельний;

 Штукатур; лицювальник-
плиточник; маляр;

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

 Штукатур.



«Галузеве машинобудування»
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних

лініях; кваліфікація: технік-технолог.

«Прикладна механіка»
 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і

робототехнічних комплексів; кваліфікація: технік-
електромеханік.

 Зварювальне виробництво; кваліфікація: технік-технолог із 
зварювання.

«Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»

Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів; 
кваліфікація: електромеханік.



ВПУ №7 має замовників кадрів, з якими укладено
двосторонні договори:
 ПрАТ «АвтоКрАЗ»
 ПрАТ «Кременчуцький колісний завод»
 ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»
 ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
 ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»
 ТОВ «АВМ «Ампер»»
 ТОВ «МЖК-Житлобуд»
 ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»









 6 кабінетів та лабораторій 

комп'ютерної техніки;

 158 комп'ютерів;

 24 нетбука

 14 ноутбуків;

 22 мультимедійних проекторів;

 28 принтерів;

 8 багато функціональних 

пристроїв;

 2мультимедійних комплекса.







Вище професійне училище №7 є 
партнером програми

TECHNOLOGY NATION з 
безкоштовного вивчення основ 

програмування



Гурток робототехніки «TechnoEvolution»



Гурток-лабораторія з прототипування

(за сприяння Громадської

організації «Культурний ді@лог»)



 Музей АТО
 Кабінет-музей історії Голокосту та Другої світової війни. 



І місце (Касаінов Віталій)
Номінація “Зварювальні роботи”

ІІІ місце (Погудін В’ячеслав)
Номінація “Електромонтажні 

роботи”



Національний тур Міжнародного конкурсу молодіжних

проектів з енергозбереження «ЕНЕРГІЯ І СЕРЕДОВИЩЕ-2019»

І місце
Сокольський Ігор, 
Юрченко Микола

Фіналісти
Долотецький Руслан,

Кушнір Володимир



Міжнародний конкурс 
молодих зварників

«Золотий кубок Лінде» 
(Чехія)



Укладено договори про творче співробітництво між ВПУ №7 м. Кременчука і 
закладами вищої освіти :

1. Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського
2. Кременчуцьким інститутом Дніпропетровського університету ім. А.Нобеля
3. Коледжем КрНУ ім. М.В. Остроградського
4. Полтавським кооперативним технікумом
5. Полтавським нафтовим геологорозвідувальним технікумом
6. Полтавським інститутом економіки і права університету «Україна»
7. Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків)
8. Харківським Національним університетом радіоелектроніки
9. Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського

(м. Харків)
10. Харківським національним економічним університетом ім. С. Кузнеця
11. Харківським державним університетом харчування та торгівлі
12. Національним технічним університетом України  “Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського”
13. Харківським індустріально-педагогічним технікумом
14. Національним гірничим університетом (м. Дніпро)
15. Полтавським національним технічним університетом ім. Ю.Кондратюка





ВПУ №7 міста Кременчука та
Центр підготовки будівельників
міста Каунаса (Литовська
Республіка) заключили договір
про співпрацю.

Угода про умови співпраці з
компанією «ХЕНКЕЛЬ
БАУТЕХНІК (Україна)» в рамках
проекту ХЕНКЕЛЬ АКАДЕМІЯ.



Почесна нагорода від

Міністерства освіти і 

науки України

www.model.poltava.ua

vpu7_krem@i.ua


