
“Перш ніж 
навчити інших –
навчись сам…”

Державний навчальний заклад
“Бердянський машинобудівний 

професійний ліцей ”



ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний 
ліцей» розташований на березі теплого Азовського 
моря. Заснований 3 лютого 1923 року.
За 96 років свого функціонування пройшов ряд 
реорганізацій та об'єднань, зараз працює як 
сучасний навчальний заклад професійної освіти.



Матеріально-технічна база ліцею

У ліцеї діють 22 навчальні кабінети, 
4 комп’ютерних класи, 
10 майстерень, 
спортивна, тренажерна, гімнастична
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



Майстерня 
автослюсарів Майстерня 

електрогазозварників

Майстерня 
ковалів

Майстерня 
верстатників Майстерня кравців



Тренажерна 
зала 







На базі 9 класів 
(з наданням повної загальної середньої освіти)

-Верстатник широкого профілю
-Електрогазозварник; коваль 
ручного кування
-Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування
-Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів; водій 
автотранспортних засобів 
(категорія «С») 
-Оператор комп’ютерного набору;
електромеханік з ремонту та 
обслуговування лічильно-
обчислювальних машин
-Офісний службовець 
(бухгалтерія); адміністратор
- Швачка



-

- Електрогазозварник 
- Кравець 
- Слюсар з ремонту 

колісних 
транспортних 
засобів

- Адміністратор
- Офісний 

службовець 
(бухгалтерія) 

На базі 
11 класів



Стажування – це набуття 
досвіду з виконання 
професійних завдань та 
обов’язків, удосконалення 
професійних знань, практичних 
умінь та навичок, 
вивчення та засвоєння новітніх
технологій



Тренінги, семінари, 
вебінари, курси 

підвищення 
кваліфікації, тощо



Професійне 
зростання 

педагогічно-
інженерного 
складу ліцею



м.Чернівці
Кравчині на стажуванні







Конференція у Польщі





Екскурсії виробництвом



Практика на 
виробництві



Практика
на 

виробництві



Конкурси професійної 
майстерності



















Фестиваль “Сталева Хвиля”

2016 рік 2018 рік

2017 рік



Всеукраїнський фестиваль ковалів
«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»











Учнівські вироби хендмейду



Участь у Всеукраїнських та 
Міжнародних фестивалях 

Івано-
Франківськ 

“Свято
ковалів”



Дніпро 
“Коваль

фест”





Рівне
“Металеве

серце”



Покровський 
ярмарок,

місто 
Запоріжжя



м. Южне

“Місто
майстів”



Ярмарок
у

селищі Мангуш



м.Боярка
“Під покровом тризуба”



Ковальська 
майстерня





«Почуття» біля РАГСу міста



«Купідони» на фасаді будівлі 
РАГСу міста



Серце Азова 
біля міського палацу культури



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



Композиція «Калина» на бульварі Шевченка



Флагштоки для шкіл міста

ЗЗСО №11 Гімназія «Надія»



“Дерево Знань” у парку БДПУ



Виготовлення корони для щорічного 
конкурсу краси “Міс Бердянськ”



«Алея Ковалів»

















Готові 
вироби































Дякую за 
увагу!
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