МОРЗЕ ЮРІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ
Заслужений працівник освіти України,
директор Вищого професійного училища № 25
Народився Морзе Ю.Л. 11 червня
1950
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в
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Бородянського району Київської області
в простій робітничій сім’ї.
Свою трудову діяльність розпочав
у 1969 році після закінчення ПТУ № 17
м. Києва спочатку слюсарем, а потім
бригадиром Локомотивного депо Київ-Пасажирський. Вищу освіту здобув у
Київському Державному педагогічному інституті, де навчався з 1974 по 1978
рік. Після закінчення інституту працював методистом, старшим методистом
Київського

міського

управління

профтехосвіти,

старшим

інспектором

Державного комітету України з профтехосвіти, завідувачем методичним
кабінетом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих
кадрів Міністерства промислового будівництва України. Директором Вищого
професійного училища № 25 м. Києва Морзе Ю.Л. працює з листопада 1986
року.
Майже все своє життя Морзе Ю.Л. віддає себе улюбленій справі –
навчанню та вихованню молоді, підготовці її до самостійного життя. Щорічно
із стін училища випускається понад 250 молодих робітників та спеціалістів, а
всього в училищі навчається більше 600 учнів.
За 70

років з дня заснування училища, путівку в самостійне життя

отримали біля 25 тисяч молодих кваліфікованих робітників і спеціалістів, а за
30 років керівництва Морзе Ю.Л. училищем, в його стінах підготовлено та
направлено на підприємства, в установи та організації нашої держави , і в
першу чергу, міста Києва більше 10 тисяч кваліфікованих робітників.
Значну увагу в своїй роботі Морзе Ю.Л. приділяє вдосконаленню
виховного процесу з учнями, подальшому зміцненню та розвитку навчально-

матеріальної бази училища, питанням соціального захисту учнів і, насамперед,
дітей-сиріт, напівсиріт, з багатодітних та малозабезпечених сімей, розвитку
фізичної культури та спорту серед них.
За його ініціативою та безпосередньою участю при ВПУ № 25
побудований і в 1988 р. зданий в експлуатацію єдиний серед училищ міста
Києва навчально-спортивний комплекс з двома ваннами басейну, спортивним
та тренажерним залами, стадіоном з трибунами на 1500 місць, іншими
спортивними спорудами та майданчиками, де оздоровлюються не тільки учні
училища, а й мешканці Дніпровського та інших районів м. Києва.
Більше 10 років училище здійснює прийом молоді на навчання в
спеціалізовані групи зі спортивним ухилом з футболу та плавання.
На протязі багатьох років збірна команда училища з футзалу та футболу
в різного роду змаганнях серед учнівської і студентської молоді на першість
Дніпровського району та міста Києва посідає, звичне для неї, перше або
призове місце.
Очолюване Морзе Ю.Л. училище – перший навчальний заклад
професійно-технічної освіти, який на своїй базі у 2007 році, разом із всесвітньо
відомою компанією «Bosch», створили навчально-практичний центр по
забезпеченню

теоретичної

та

практичної

підготовки

учнів,

майстрів

виробничого навчання та викладачів по роботі на сучасному професійному
електроінструменті будівельного профілю фірми «Bosch».
Не зважаючи на демографічну кризу та відсутність гуртожитку,
навчальний заклад із року в рік, системно, виконує план державного
замовлення на підготовку робітничих професій, на які існує значний попит на
ринку праці.
Починаючи з 01.09.2009 року ВПУ № 25, у вигляді експерименту,
здійснює прийом молоді для навчання учнів 8-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів з числа дезадаптованої молоді, для надання їм базової
загальної середньої освіти ( 9 кл.) та допрофесійної підготовки.

Майже усі учні, які успішно закінчили таке навчання залишаються надалі
в училищі і за три роки подальшого

навчання здобувають повну загальну

середню освіту (11 кл.) та отримують дипломи кваліфікованих робітників по 23 робітничим професіям.
Учні училища приймають активну участь у художній самодіяльності,
конкурсах зачісок, показах моделей одягу, в роботі спортивних секцій.
За вагомий внесок у розвиток національної освіти, значні успіхи у
підготовці висококваліфікованих робітничих кадрів у 2007 році трудовий
колектив училища був нагороджений Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України.
За вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний
розвиток столиці України, багаторічну сумлінну працю та високий
професіоналізм у 2006 році Указом президента України

Морзе Юрію

Леонтійовичу присвоєне почесне звання – Заслужений працівник освіти
України.

