
Інформація про Маріупольський ПЛБ 

Маріупольський професійний ліцей будівництва розташований в 

промисловому центрі Лівобережного району міста Маріуполя. Біля нього 

знаходяться зупинки міських автобусних, тролейбусних, 

трамвайних  маршрутів, які поєднують район з автостанціями міського та 

міжміського сполучення, іншими районами міста. 

         МПЛБ має великі традиції, опрацьовану методику навчання учнів, 

працездатний педагогічний колектив. Одна з найважливіших турбот 

колективу ліцею – забезпечення єдності навчання й виховання. Завдання 

зводиться до того, щоб не тільки підготувати кваліфікованих спеціалістів, але 

й домогтися, щоб кожний став гармонійно розвинутою особистістю. 

         Ліцей має пристосовані три 2-х поверхових корпуси теоретичних занять, 

які включають 19 навчальних кабінетів, адміністративну частину, бібліотеку, 

конференц-зал, лабораторії.  

         Адміністративно-навчальний корпус – це 2-х поверхова будівля, в якій 

розташовані лабораторії, кабінети загальноосвітнього та спеціального циклів, 

а також адміністративні та побутові приміщення. Усі кабінети розраховані на 

30 навчальних місць та обладнані робочими місцями викладача. Всі 

приміщення та споруди ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів та 

санітарних норм та експлуатуються згідно вимог охорони праці, правил 

пожежної безпеки. 

         Виробниче навчання учні проходять в два етапи. Перший етап у 

виробничих майстернях навчального закладу, а другий – на виробництві. Для 

цього ліцей укладає угоди про надання робочих місць з різними організаціями, 

підприємствами, які мають сучасне технологічне оснащення та можуть 

забезпечити виконання навчальних програм.  

         28 квітня 2017 року на базі Маріупольського професійного ліцею 

будівництва відбулося відкриття Навчально-практичного центру з підготовки 

монтажників санітарно-технічних систем та устаткування. Створення такого 

центру проходило в рамках пілотного проекту з модернізації підготовки 

кваліфікованих робітників за професією «Монтажник санітарно-технічних 

систем та устаткування» на виконання Плану пріоритетних дій Уряду, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2016р. 

№ 418. Спільний проект Швейцарського бюро співробітництва в Україні, 

Міністерства освіти і науки України, Представництва Геберіт Інтернешнл 

Сейлз АГ в Україні та Ресурсного центру ГУРТ забезпечує кваліфіковану 

підготовку учнів професійно-технічного навчального закладу за професією 

«Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування». Мета проекту – 

стимулювати сучасні програми профорієнтаційної санітарно-технічної освіти, 



які будуть конкурентноспроможними на європейському ринку праці. 

Навчально-практичний центр оснащений сучасним актуальним обладнанням. 

         Усі випускники ліцею користуються попитом на ринку праці. Ліцей 

успішно проводить роботу по працевлаштуванню своїх випускників. Якщо 

раніше ліцей готував робітничі кадри галузей будівництва, то зараз, в зв’язку 

з розширенням переліку професій, випускники ліцею працевлаштовуються не 

тільки на будівельно-монтажних підприємствах, а також на підприємствах 

побуту, громадського харчування та торгівлі. 

Зарахування до ліцею здійснюється шляхом конкурсу атестатів (свідоцтв). 

Зараховані учні за державним та регіональним замовленням забезпечуються 

стипендією. 

Учні проходять обов’язкову виробничу практику в державних та інших 

підприємствах різних форм власності. 

Ліцей має необхідну навчально-матеріальну базу, науково-методичний, 

технічний та інтелектуальний потенціал, який відповідає сучасним вимогам 

освіти, забезпечує  працевлаштування випускників. 

До послуг учнів: 2 комп’ютерні класи, вихід до мережі Інтернет, кафе-бар, 

виробничі майстерні та лабораторії, бібліотека, спортивний, тренажерний, 

читальний зали, спортивні секції та гуртки за бажанням. 

Прийом на навчання здійснюється з 1 червня 2021 року. 

  

На базі 9 класів. Термін навчання – 2 р. 

Спеціальність: 1. Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування    

                                (інклюзивна освіта); 

                             2. Штукатур (інклюзивна освіта). 

На базі 9 класів. Термін навчання – 3 р. 

Спеціальності: 1. Продавець продовольчих товарів.  

                                Продавець непродовольчих товарів; 

                            2. Кухар. Кондитер; 

                            3. Муляр. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних 



                                конструкцій. Електрозварник ручного зварювання; 

                            4. Столяр будівельний. Тесляр; 

                            5. Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник; 

                            6. Перукар (перукар-модельєр); 

                            7. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

На базі 11 класів. Термін навчання – 1,5 р. 

Спеціальності: 1. Продавець продовольчих товарів.  

                                Продавець непродовольчих товарів; 

                            2. Перукар (перукар-модельєр); 

                            3. Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. 

  

Первинна професійна підготовка; перепідготовка робітників; 

професійно-технічне навчання 

Спеціальність: 1. Перукар (перукар-модельєр). 

  

Первинна професійна підготовка; перепідготовка робітників; 

професійно-технічне навчання, підвищення  кваліфікації робітників 

Спеціальності: 1. Кухар. Кондитер; 

                            2. Муляр. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних 

                                Конструкцій. Електрозварник ручного зварювання; 

                            3. Столяр будівельний. Тесляр; 

                            4. Штукатур; 

                            5. Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування; 

                            6. Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник; 

                            7. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 


