Міжрегіональний центр професійної перепідготовки
звільнених у запас військовослужбовців
м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Матеріал підготував заступник директора Моськін С. І., тел. (0564) 27-18-22.
24 липня 1979 року згідно наказу Дніпропетровського обласного управління
профтехосвіти було відкрито технічне училище № 13 з метою підготовки кваліфікованих робітників за спеціальностями електрогазозварник, слюсар механо-складальних робіт, токар, фрезерувальник, машиніст кранів та ін. для турбінного заводу «Восход», який був визначений базовим підприємством для новоствореного закладу.
Для підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі з неповною
середньою освітою та здобуттям атестата про середню освіту наказом Міністерства
освіти України № 156/3 «Про реорганізацію профтехучилищ системи профтехосвіти
Української РСР» від 13.07.84 р. ТУ № 13 було реорганізовано в СПТУ № 59.
У 1990 році навчальний заклад очолив і працює по сьогодні Балакін Володимир
Григорович — кандидат педагогічних наук, доцент, член МАНЕБ. У 1994 році на
виконання Міжурядової угоди України і Німеччини від 09.10.1994 р. та згідно постанови Кабінету Міністрів України № 70 від 08.02.1994 р. на базі СПТУ № 59 було
створено Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас
військовослужбовців (далі МЦППВ) з метою професійної перепідготовки та соціальної адаптації звільнених у запас військовослужбовців. У Центрі з’явилися нові
професії: слюсар з ремонту автомобілів, радіомеханік з обслуговування та ремонту
радіотелевізійної апаратури, оператор ПК, кравець, кухар, перукар та ін.
На теперішній час МЦППВ — багатопрофільний ступеневий навчальний заклад, до складу якого згідно відповідних наказів Міністерства освіти України в 1997
році приєднано ПТУ № 47, у 2001 році — ПТУ №8, а у 2003 році — ПТУ №82 смт
Широке Дніпропетровської області.
Навчальний заклад є об’єктом науково-педагогічних досліджень у галузі ступеневої професійної освіти. У 1999 році було відкрито експериментальний педагогічний майданчик Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України,
у 2000 році — Міністерства освіти і науки України з проблем розробки нових орга-

нізаційних форм підготовки кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів за
напрямами «Інженерна механіка», «Легка промисловість», «Харчова технологія та
інженерія». У 2003 році Центр отримав ліцензію на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей: «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Швейне
виробництво», «Технологія харчування». Навчально-виховний процес забезпечують
127 високопрофесійних педагогічних працівників, у тому числі 42 штатних викладачі та 54 майстра виробничого навчання; серед них 3 кандидати наук, 4 старші викладачі, 12 викладачів вищої категорії, 12 викладачів-методистів. Педагогічне звання «Майстер виробничого навчання» першої категорії встановлене 15 майстрам.
Сьогодні Центр пропонує первинну професійну освіту; підготовку молодших
спеціалістів; професійно-технічне навчання; перепідготовку та підвищення кваліфікації за 74 робітничими професіями. Замовниками робітничих кадрів є 160 підприємств Кривого Рогу різної форми власності.
МЦППВ — потужний навчальний комплекс, який має 12 навчально-виробничих корпусів, майстерні й лабораторії, 3 бібліотеки, спортивні та актові зали, 5
комп’ютерних класів, власну локальну мережу Інтранет для функціонування дистанційної освіти. У 2008 р. МЦППВ відзначено знаком «Флагман сучасної освіти України»; а в 2009 р. національною програмою «Діловий імідж України. Національні досягнення» номіновано золотою відзнакою «Визнання року — 2009».
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ТУ № 13. Перша урочиста лінійка

МЦППВ. День Знань

Кабінет ЕОМ. Перші кроки до інформатизації

Комп’ютерний клас №1 для забезпечення дистанційного навчання

У швейній навчальній майстерні

Урок виробничого навчання у сучасній швейній майстерні

Кабінет української мови та літератури

Кабінет-світлиця

Урок виробничого навчання зварників

Сучасна майстерня з підготовки електрогазозварників

Першокурсники у токарній майстерні

Набуття професійної майстерності у токарній майстерні

У майстерні підготовки електромонтерів

Професійне зростання на виробничому навчанні електромеханіків

Під час виробничого навчання автослюсарів

Конкурс професійної майстерності автослюсарів — майстрів з діагностики електронного устаткування автомобільних засобів

Майстерня з підготовки кухарів

Модернізована навчальна лабораторія з підготовки кухарів-кондитерів

Посвята у робітники

Випускний бал. Нова життєва сторінка

