
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

Популяризація робітничих професій
як вагома складова профорієнтаційної

роботи, патріотичного виховання молоді,
відродження національної культури та традицій

Бевз Алевтина Мирославівна
заступник директора з виховної роботи



ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний
ліцей» один із провідних та найбільших за кількістю учнів
заклад професійної (професійно-технічної) освіти
Приазов’я. Він функціонує з 1923 року.

За 95 років діяльності підготував і випустив більше
тридцяти п’яти тисяч кваліфікованих робітників. На
сьогоднішній день заклад освіти оснащений сучасним
обладнанням, усі навчальні кабінети комп’ютеризовані та
підключені до мережі Інтернет. Навчання здійснюють
висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого
навчання за сучасними технологіями.





МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЛІЦЕЮ

У ліцеї діють 22 навчальні кабінети,
4 комп’ютерних класи, 10 майстерень,
спортивна, тренажерна та актова зали,
спортивний майданчик і стадіон, бібліотека,
медичний пункт, їдальня, гуртожиток.



Кабінет  спецтехнології адміністраторів

Кабінет  української мови та літератури Кабінет спецтехнології автослюсарів

Кабінет  інформатики

Навчальні кабінети



ВИРОБНИЧІ МАЙСТЕРНІ

Майстерня автослюсарів Майстерня 
електрогазозварників

Майстерня ковалів

Майстерня верстатників Майстерня кравців



ТРЕНАЖЕРНА ЗАЛА ЛІЦЕЮ



ГУРТОЖИТОК

№ Загальні показники
1. Рік будівництва 1964
2. Кількість поверхів 4
3. Тип розміщення кімнат коридорний 
4. Загальна площа (згідно з проектом) 2669,2 м2

5. Житлова площа (згідно з проектом) 1701,2 м2

6. Проектна місткість 300
7. Кількість кімнат для проживання (згідно з проектом) 42



З 2008 року на базі
ДНЗ «Бердянський
машинобудівний
професійний ліцей»
проводиться ЗНО







З 2003 року ліцей
проводить професійну
підготовку слухачів з
особливими потребами, яких
вже підготовлено більше 300
осіб.

Також постійно
проводиться підготовка та
перепідготовка для слухачів
за направленням обласного
центру зайнятості.

З 2016 року ліцей
проводить перепідготовку
учасників АТО.



ПІДГОТОВКА РОБІТНИКІВ
ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ БЕРДЯНСЬКА



«АЛЕЯ КОВАЛІВ»











СТАЛЕВА ХВИЛЯ

2016 рік 2018 рік

2017 рік



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СТАЛЕВА ХВИЛЯ»

• 2016 рік – 28 учасників
• 2017 рік – 32 учасники 
• 2018 рік – 43 учасники (Херсонська, Вінницька,
Львівська, Дніпропетровська, Донецька,
Криворізька, Запорізька, Миколаївська,
Івано-Франківська 
та інші області)





Театр  Скіфської звитяги 
«Скіфський Стан»

Театр Козацького Бою 
«Запорозький Спас»



КОМПОЗИЦІЯ «КАЛИНА» НА БУЛЬВАРІ ШЕВЧЕНКА



ФЛАГШТОКИ ДЛЯ ШКІЛ МІСТА

ЗЗСО №11 Гімназія «Надія»



УЧНІВСЬКІ ВИРОБИ ХЕНДМЕЙДУ







Покровський 
ярмарок 
м. Запоріжжя

с. Мангуш

НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА
ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ –
АКТИВНА УЧАСТЬ У
ФЕСТИВАЛЯХ ІНШИХ МІСТ. 

М. РІВНЕ
“МЕТАЛЕВЕ 

СЕРЦЕ 
УКРАЇНИ”

м. Дніпро
Міжнародний фестиваль 
“ Коваль Фест ”



«СВЯТО КОВАЛІВ – 2018»
У ІВАНО — ФРАНКІВСЬКУ

“Сяйво Станіславської ночі”



«ПОЧУТТЯ» БІЛЯ РАГСУ МІСТА



СЕРЦЕ АЗОВА
БІЛЯ МІСЬКОГО ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ



Сквер Героїв Небесної Сотні. 
Пам’ятний знак «Герої не вмирають!»



Життя ліцею можна побачити на  сторінці сайту 
bmpl.zp.ua

та на офіційній сторінці у Фейсбуці 



ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!
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