За п рош ує мо отри ма ти
престижні професії:
На базі 9 класів:
термін навчання 2 роки 10 місяців
1. Оператор верстатів з програмним управлінням.
2. Верстатник широкого профілю.
3. Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання.
4. Оператор комп'ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.
5. Електрогазозварник; електрозварник на
автоматичних та напівавтоматичних машинах.
6. Слюсар-інструментальник.
7. Контролер зварювальних робіт; контролер
верстатних і слюсарних робіт.
8. Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр.
9. Столяр будівельний, паркетник.
10. Муляр, монтажник з монтажу сталевих
та залізобетонних конструкцій, електрозварник ручного зварювання.

На базі 11 класів:

Як нас знайти?
До училища можна доїхати від залізничного
та автовокзалу тролейбусом № 1, маршрутним
таксі № 16, № 16а, № 30. Їхати до зупинки
«Автопарк».

Вище професійне
училище № 7

Карта проїзду до ВПУ-7

термін навчання 1 рік 10 місяців
1. Верстатник широкого профілю.
2. Муляр.
3. Столяр-будівельний.
4. Штукатур.
5. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах.
6. Контролер верстатних і слюсарних робіт.
Акредитовані спеціальності з отриманням
неповної вищої освіти термін навчання 4
роки 10 місяців
1. Обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних комплексів.
2. Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.
3. Монтаж і обслуговування електричних
машин та апаратів.

Державний про фесійно-технічний
навчальний заклад

“Ми будуємо майбутнє“
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Директор кременчуцького
вищого професійного
училища № 7

Несен Микола
Григорович

Працює у вищому
професійному училищі № 7 з 1981 року:
спочатку працював
майстром виробничого
навчання, старшим
майстром, заступником директора з навчально-виробничої
роботи, а з 2005 року директором училища.
Відмінник професійно-технічної освіти
України.
Депутат Полтавської
обласної ради.

Завдання педагогічного колективу
Педагогічний колектив училища створює систему навчання, яка б задовольняла кожного учня відповідно до його схильностями, інтересами і можливостями.
Саме вчитель, а не комп'ютер є найважливішою складовою навчального процесу. Для ефективного використання комп'ютерів при навчанні вчитель повинен опанувати не лише теоретичні знання а й практичні навички.
Для цього всі педагоги, починаючи з 2007 року навчаються за програмою «Інтел ® Навчання для майбутнього."

Нова професія - зварювальник проходить
опробування у ВПУ-7
виробничого навчання за професією зварювальник.

Підприємства-замовники кадрів

Про нас
Професійно-технічне училище № 7 було
відкрито в 1979 році на базі Кременчуцького автомобільного заводу «КрАЗ». У 1992 році навчальний
заклад було реорганізовано у вище професійне
училище № 7.
ВПУ-7 має два підрозділи - машинобудівне і будівельне, де навчаються учні по 24 робітничими професіями та 3 спеціальностями початкової
вищої школи.
Сьогодні училище має потужну навчально-виробничу базу: 35 навчальних кабінетів, 8 лабораторій, 12 навчально-виробничих майстерень,
120 одиниць металорізального обладнання, а також висококваліфікований, творчий педагогічний
колектив, який працює за інноваційними технологіями, забезпечує підготовку 1100 учнів денної форми навчання.

Училище приймає участь в інноваційній державною програмою підвищення кваліфікації майстрів

Виробниче навчання верстатників широкого
профілю в навчально-виробничих майстернях
Інноваційні програми
У 1994-1998 роках Згідно з міжурядовою угодою
між Міністерством освіти України та Федеральним Міністерством освіти і науки ФРН, домовленостями між
урядом України та урядом ФРН про співробітництво
щодо підготовки і підвищення кваліфікації кадрів і планом роботи був створений Модельний центр професійної
підготовки робітників і молодших спеціалістів для машинобудівної промисловості України.
У 2008 році при училищі був створений Центр
професійно-технічної освіти з впровадженням інноваційних технологій в машинобудуванні.
У 2011 році спільно з Інститутом електрозварювання Є.О. Патона НАН України на базі ВПУ-7 йде
створення Центру підготовки зварювальників.

ХК «АвтоКрАЗ»;
ПАТ «Кременчуцький колісний завод»;
ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»;
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»;
ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»;
АТ «Електротехнічна компанія« Ампер »»;
ТОВ «КременчукЖилстрой»;
ТОВ «БІКОР».
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