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Правила
прийому до Вищого професійного училища №7
м. Кременчука Полтавської області
на 2021 рік
І. Загальна частина
1.1. Правила прийому розроблено на підставі Типових правил прийому до
закладів (професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 та зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за № 823/23355 (із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019
№ 1550).
1.2. До Вищого професійного училища №7 м. Кременчука Полтавської області
(далі – ВПУ №7) приймаються громадяни України, іноземці (за наявності ліцензії)
та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної)
освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси,
кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності,
політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та
соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця
проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або
припущеними.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну
(професійно-технічну) освіту у ВПУ №7 відповідно до чинного законодавства
України та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
має рівне з громадянами України право на освіту.
Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує
додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійнотехнічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також
показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів
України.
1.4. Прийом громадян до ВПУ №7 здійснюється для здобуття
професій/спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований
робітник та освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр відповідно
до обсягів регіонального та/або державного замовлення на підготовку робітничих
кадрів та фахових молодших бакалаврів на 2021 рік.
№ Професія/спеціальність, рівень кваліфікації на
з/п
момент випуску

№ ліцензії

Прогнозов
Ліцензійни
Термін
Стать
й обсяг,
ані обсяги
навчання вступника
осіб
замовлення

Освітній рівень вступників: базова загальна середня освіта з отриманням повної загальної середньої освіти.
Форма навчання – денна. Вік по закінченню навчання: не менше 18 років
1 8211 «Верстатник широкого профілю»
чоловіча,
2 роки
90
30
10 місяців жіноча
(четвертого розряду)
2 8211 «Верстатник широкого профілю»
(другого розряду), «Оператор верстатів з
чоловіча,
2 роки
60
30
10 місяців жіноча
програмним керуванням» (четвертого Наказ МОН
України від
розряду)
17.03.17
3 7219 «Зварник» спеціалізації Е-1, Е-2,
чоловіча,
2 роки
№54-Л
60
60
10 міс.
Е-3; І, ІІ та ІІІ рівнів кваліфікації
жіноча
4 7133 «Штукатур» (четвертого розряду),
чоловіча,
2 роки
7132 «Лицювальник-плиточник» (третього
60
30
10 місяців жіноча
розряду), 7141 «Маляр» (третього розряду)
5 7124 «Столяр будівельний» (четвертого
розряду),
7129
«Монтажник
чоловіча,
2 роки
30
30
10 місяців жіноча
гіпсокартонних конструкцій» (третього
розряду)
6 4121
«Обліковець
з
реєстрації
чоловіча,
2 роки
60
30
бухгалтерських даних», 4112 «Оператор Наказ МОН
10 місяців жіноча
України від
комп'ютерного набору» (другої категорії)
17.03.17
7 4113 «Оператор з обробки інформації та
№54-Л
чоловіча,
2 роки
програмного
забезпечення»
(першої
30
30
10 місяців жіноча
категорії)
8 7241 «Електромонтер з ремонту та
чоловіча,
2 роки
90
60
обслуговування
електроустаткування»
10 місяців жіноча
(четвертого розряду)
Освітній рівень вступників: повна загальна середня освіта. Форма навчання – денна
Вік по закінченню навчання: не менше 18 років
9 7241 «Електромонтер з ремонту та
1 рік
чоловіча,
90
30
обслуговування
електроустаткування» Наказ МОН
6 місяців жіноча
(четвертого розряду)
України від
17.03.17
10 7212 «Електрозварник на автоматичних та
10
чоловіча,
№54-Л
напівавтоматичних машинах» (четвертого
30
30
місяців
жіноча
розряду)
ІІІ ступінь
Освітній рівень вступників: повна загальна середня освіта, кваліфікований робітник за відповідним
напрямом. Форма навчання – денна. Вік по закінченню навчання: не менше 18 років

11 Спеціальність:
133
Галузеве Наказ МОН
машинобудування
освітньо-професійна України від
програма Технологія обробки матеріалів 13.11.19 №98
2-Л
на верстатах і автоматичних лініях,
кваліфікація технік-технолог, освітньо- сертифікат
професійний ступінь фаховий молодший
про
акредитацію
бакалавр

30

1 рік
10 місяців

чоловіча,
жіноча

15

№ Професія/спеціальність, рівень кваліфікації на
з/п
момент випуску

№ ліцензії

Прогнозов
Ліцензійни
Термін
Стать
й обсяг,
ані обсяги
навчання вступника
осіб
замовлення

НД№
1790806

12 Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
освітньо-професійна
програма
Обслуговування програмних систем та
комплексів,
кваліфікація:
фаховий
молодший бакалавр з комп’ютерних наук,
освітньо-професійний ступінь фаховий
молодший бакалавр
13 Спеціальність: 131 Прикладна механіка
освітньо-професійна
програма
Обслуговування верстатів з програмним
управлінням
і
робототехнічних
комплексів, кваліфікація електромеханік,
освітньо-професійний ступінь фаховий
молодший бакалавр

Наказ МОН
України від
28.10.2020№
247-л

30

1 рік
10 місяців

чоловіча,
жіноча

15

1 рік
10 місяців

чоловіча,
жіноча

15

1 рік
10 місяців

чоловіча,
жіноча

15

1 рік
10 місяців

чоловіча,
жіноча

30

Наказ МОН
України від
13.11.19 №98
2-Л
сертифікат
про
акредитацію
НД №
1790805

14 Спеціальність: 131 Прикладна механіка
освітньо-професійна
програма Наказ МОН
Зварювальне виробництво, кваліфікація України від
13.11.19
технік-технолог із зварювання, освітньо.№982-Л
професійний ступінь фаховий молодший
бакалавр
15 Спеціальність: 141 Електроенергетика, Наказ МОН
електротехніка
та
електромеханіка України від
13.11.19
освітньо-професійна програма Монтаж і
№982-Л
обслуговування електричних машин і
апаратів, кваліфікація електромеханік, сертифікат
про
освітньо-професійний ступінь фаховий
акредитацію
молодший бакалавр

30

30

НД№
1790807

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за
рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з
підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або
юридичними особами.
1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також
перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів
фізичних і юридичних осіб.
ІІ. Приймальна комісія
2.1. Прийом до ВПУ №7 здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор ВПУ №7, який своїм наказом
визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до училища на наступний календарний рік за освітньокваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник розробляються відповідно до
законодавства України, у тому числі згідно з Типовими правилами прийому до
закладів (професійної (професійно-технічної) освіти України, та затверджуються

директором училища за погодженням Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.
Правила прийому за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший
бакалавр розробляються на підставі Умов прийому на навчання до закладів фахової
передвищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 30.10.2020 №1342.
2.4. Керівник закладу освіти при організації вступної кампанії та роботи
приймальної комісії забезпечує виконання вимог Постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 22.08.2020 №50.
2.5. Приймальна комісія: організовує прийом заяв та документів;
проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності,
умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального
захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами,
працевлаштування після закінчення закладу освіти;
організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ВПУ№7,
оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням
здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
Порядок роботи приймальної комісії:
Понеділок – п’ятниця з 8-00 до 17-00 без перерви на обід
Субота, неділя
вихідний
Порядок проходження медичного огляду вступників
Медичний огляд вступники проходять у закладах охорони здоров’я за місцем
свого проживання для отримання медичної довідки (лікарського консультаційного
висновку) за формою 086/о (затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я
України 14.02.2012 № 110) з лікарським висновком про професійну придатність
навчатися за обраною професією.
Медичну довідку (лікарський консультаційний висновок) за формою № 086/о
вступники подають до приймальної комісії училища до 25.08.2021.
2.5. Правила прийому до ВПУ №7 доводяться до відома вступників через
засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди.
2.6. Прийом на навчання до ВПУ№7 за державним та/або регіональним
замовленням здійснюється з 01 травня по 30 серпня 2021 року, а у разі продовження
набору за рішенням Міністерства освіти і науки України та/або Департаменту освіти
і науки Полтавської облдержадміністрації - на визначений ними термін.
ІІІ. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ВПУ№7, вказуючи
обрану професію/спеціальність, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої
додають:

– документ про освіту: свідоцтво про здобуття базової загальної середньої
освіти (для вступників на основі базової загальної середньої освіти – випускників
2019, 2020, 2021 років), свідоцтво про базову загальну середню освіту (для
вступників на основі базової загальної середньої освіти – випускників до 2019 року),
свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (для вступників на основі
повної загальної середньої освіти – випускників 2019, 2020, 2021 років), атестат про
повну загальну середню освіту (для вступників на основі повної загальної середньої
освіти – випускників до 2019 року) – оригінал, при умові вступу на денну форму
навчання за регіональним та/або державним замовленням; в інших випадках –
оригінал або завірену копію;
– документ
про
присвоєння
освітньо-кваліфікаційного
рівня
«кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у
навчальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти другого або
третього атестаційного рівня для навчання на третьому ступені професійнотехнічної освіти (оригінал та його копію) та свідоцтво про здобуття повної загальної
середньої освіти (випускники 2019, 2020, 2021 років) атестат про повну загальну
середню освіту (випускник до 2019 року);
– медичну довідку за формою 0-86о (оригінал) з лікарським висновком про
професійну придатність на навчання за обраною професією, у тому числі
електрокардіограму з розшифровкою (юнаки 2005 року народження);
– картку профілактичних щеплень за формою 0-63 – 2 копії завірені мокрою
печаткою медичного закладу;
– 12 фотокарток розміром 3 х 4 см (юнаки);
– 9 фотокарток розміром 3 х 4 см (дівчата);
– копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за
наявності).
Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство,
та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх
біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про
звернення за захистом в Україні та надають їх копії в трьох примірниках.
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,
організаціями, додають до заяви про вступ направлення або укладений тристоронній
договір.
ІV. Умови прийому
4.1. Прийом ВПУ №7 проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на
навчання:
– для професій «Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення», «Зварник», «Оператор верстатів з програмним керуванням»,
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» – за
результатами середнього балу свідоцтва про здобуття базової загальної середньої

освіти та за результатами співбесіди з предметів: алгебра, геометрія, фізика (за
необхідності);
– для інших професій – за результатами середнього балу свідоцтва про
здобуття базової загальної середньої освіти (для вступників на основі базової
загальної середньої освіти) або середнього балу свідоцтва про здобуття повної
загальної середньої освіти (для вступників на основі повної загальної середньої
освіти).
Середній бал свідоцтва (атестата) розраховується як середнє арифметичне
річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у
додатку до свідоцтва (атестата). Предмети, з яких зроблено запис «звільнений (а)», у
загальну кількість не враховуються. Округлення здійснюється до сотих частин бала
(за 12-бальною шкалою).
У випадку, якщо конкурсний бал є однаковим, зарахування проводиться за
вищим балом з профільного предмету (алгебра, геометрія, фізика), виставленого в
документі про освіту.
Співбесіди проводяться в період з 1 по 20 серпня. Перелік питань на
співбесіди додається (додаток 1).
4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду
прийому документів.
4.3. Учні ВПУ№7, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної
освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь
навчання на основі конкурсного відбору.
4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником
сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньопрофесійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» у закладах освіти ІІІ
атестаційного рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньокваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму
(спеціальності).
Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації
може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок
відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну)
освіту».
4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у
зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у
наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
V. Зарахування
5.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх
числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального
захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування» (зі змінами);
діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання
за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке
право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання
громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності
шахтарської праці» надано таке право;
діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних
підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями
відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про
державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки
загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання
службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у
цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими,
що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу
Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо
посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту,
поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені
золотою (срібною) медаллю;
випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають
свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою;
учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями
(спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є
особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер,
одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує
дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали
дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної
(професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними
професіями (спеціальностями);
особи, які вступають до ВПУ №7 за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору
приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб,
що рекомендовані до зарахування на навчання до ВПУ№7 за обраною формою
здобуття освіти.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний
строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної
комісії.
5.5. Зарахування до ВПУ №7 здійснюється наказом директора.
5.6. Зарахування до ВПУ №7 на навчання за рахунок державного та/або
регіонального бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами,
організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в
межах ліцензійних обсягів.
VІ. Прикінцеві положення
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10
днів від дня їх початку, відраховуються з ВПУ№7. На звільнені місця може
проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному
відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального
замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ВПУ №7 може
проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до ВПУ№7, а також тим, які без поважних
причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом
п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань,
зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається
відповідний акт.
6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому училищем здійснюється
Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації.

Заступник директора
з навчально-виробничої роботи
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Додаток 1 до Правил прийому
ВПУ№7 м. Кременчука у 2021 р.

Перелік питань для проведення вступних співбесід ВПУ № 7 м. Кременчука
Теми з алгебри:
1.
2.
3.
4.

Дії над дробами. Десяткові дроби. Проценти.
Лінійні рівняння і нерівності та їх системи.
Лінійна функція і її графік.
Многочлен. Дії над многочленами. Формули скороченого множення.

5. Раціональні дроби. Дії над дробами. Обернена пропорційність. Функція y 

k
.
x

6. Поняття про ірраціональні числа. Квадратні корені.
7. Функція y  x .
8. Квадратні рівняння. Формула коренів.
9. Теорема Вієта.
10. Функція y  ax2  bx  c та її графік.
11. Розв’язування рівнянь третього та четвертого степеня з однією змінною. Біквадратне
рівняння.
12. Арифметична прогресія. Геометрична прогресія.
13. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута.
14. Основні тригонометричні тотожності. Формули зведення.
Теми з геометрії:
1. Початкові поняття геометрії. Аксіоми планіметрії. Суміжні і вертикальні кути.
Трикутник. Теорема Піфагора.
2. Площа трикутника.
3. Чотирикутники. Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат. Трапеція. Їх площі.
4. Синус, косинус, тангенс кута. Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному
трикутнику.
5. Розв’язування трикутників. Теорема синусів, косинусів.
6. Декартові координати на площині. Відстань між двома точками.
7. Рівняння прямої. Рівняння кола. Довжина кола, дуги.
8. Площа круга.
9. Коло вписане, описане навколо трикутника.
10. Перетворення фігур на площині. Рух. Центральна і осьова симетрії. Гомотетія.
Подібність. Ознаки подібності трикутників.
11. Вектори на площині. Дії над векторами.
12. Скалярний добуток векторів.
Теми з фізики:
1. Кінематика. Види рухів. Закони рухів.
2. Графіки рівномірного і рівнозмінного рухів.
3. Розв’язування кінематичних задач.
4. Динаміка. Закони Ньютона. Звук. Поширення звуку.
5. Закон збереження імпульсу.
6. Закон всесвітнього тяжіння. Залежність прискорення від висоти
7. Види енергій. Закон збереження енергії.
8. Рух тіла під дією сили тяжіння. Рух тіла кинутого під кутом до горизонту.
9. Статика. Умови рівноваги тіл. Центр тяжіння. Центр мас. Момент сили.
10. Тиск рідин і газу. Тиск. Закон Паскаля. Закон сполучених посудин. Тиск атмосфери.
Закон Архімеда. Рівняння Бернулі.
11. Електростатика. Електризація тіл. Закон Кулона.
12. Постійний струм. Закон Ома. Послідовне та паралельне з’єднання провідників.
Заступник директора з навчально-виробничої роботи
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