
Реєстр підприємств, установ, організацій для проходження виробничих і навчальних практик 

здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету  

імені Богдана Хмельницького у 2020-2021 навчальному році 

 

Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти 

Перший (бакалаврський) рівень освіти 

Назва освітньої 

програми, курс, 

група 

 

Назва практики та 

термін проведення 

Кафедра (кафедри) 

які забезпечують 

проведення 

практики 

Бази практики Назва та 

№ договору (угоди), дата 

укладання 

 

Дата 

закінчення дії 

договору 

(угоди) 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

ОПП: Дошкільна 

освіта. Початкова 

освіта 

3 курс 

118/1-с група 

1 курс 

720/1-с група 

Навчальна практика 

(педагогічна) 

 

30.11.2020-

11.12.2020 р. 

Кафедра початкової 

освіти 

Заклади загальної середньої 

освіти  Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

області 

 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

ОПП: Дошкільна 

освіта. Початкова 

освіта 

2 курс 

119/1-с група 

 

ОПП: Дошкільна 

освіта. Логопедія 

2 курс 

119/2-с група 

 

Виробнича практика 

(в групах раннього 

віку) 

 

01.02.2021-

12.02.2021 р.  

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Заклади дошкільної освіти 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади дошкільної освіти 

Мелітопольської районної 

державної адміністрації 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 



Запорізької області 

ОПП: Дошкільна 

освіта. Початкова 

освіта 

3 курс 

118/1-с група 

1 курс 

720/1-с група 

 

ОПП: Дошкільна 

освіта. Логопедія 

3 курс 

118/2-с група 

1 курс 

720/2-с група 

Виробнича практика 

в ДНЗ 

 

01.02.2021-

26.02.2021 р. 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Заклади дошкільної освіти 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади дошкільної освіти 

Мелітопольської районної 

державної адміністрації 

Запорізької області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

ОПП: Дошкільна 

освіта. Початкова 

освіта 

4 курс  

117/1-с група 

2 курс  

719/1-с група 

 

ОПП: Дошкільна 

освіта. Логопедія 

4 курс  

117/2-с група 

2 курс  

719/2-с група 

Виробнича 

(організаційно-

методична практика 

в ДНЗ) 

 

15.02.2021-

05.03.2021 р. 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Заклади дошкільної освіти 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади дошкільної освіти 

Мелітопольської районної 

державної адміністрації 

Запорізької області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

ОПП: Дошкільна 

освіта. Логопедія 

4 курс  

117/2-с група 

2 курс  

719/2-с група 

 

Виробнича практика 

в логопедичних 

групах 

 

25.01.2021-

12.02.2021 р. 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Заклади дошкільної освіти 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 



Заклади дошкільної освіти 

Мелітопольської районної 

державної адміністрації 

Запорізької області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

ОПП: Дошкільна 

освіта. Початкова 

освіта 

4 курс  

117/1-с група 

2 курс  

719/1-с група 

 

 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

 

25.01.2021-

12.02.2021 р. 

Кафедра початкової 

освіти 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

області 

 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

ОПП: Соціальна 

робота. Соціальна 

психологія 

2 курс 

429-с група 

4 курс  

417-с група 

Виробнича: практика 

з технологій 

соціальної роботи та 

соціальної 

педагогіки 

 

25.01.2021-

19.02.2021 р. 

 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Центр комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

39/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Мелітопольський міський 

центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

38/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 

 

 

 



області 

 

 

державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

ОПП: Соціальна 

робота. Соціальна 

психологія 

3 курс 

418-с група 

 

Виробнича 

культурно-

дозвіллєва 

анімаційна практика 

 

30.11.2020-

11.12.2020 р. 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Центр комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

39/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Мелітопольський міський 

центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

38/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Освітньо-науковий центр 

соціо-культурного розвитку 

дитини МДПУ 

 імені Богдана 

Хмельницького 

 
 

–  

 

 

– 

ОПП: Соціальна 

робота. Соціальна 

психологія 

3 курс 

418-с група 

 

Виробнича 

інспекторсько-

консультативна 

практика 

01.02.2021-

19.02.2021 р. 

 

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Центр комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

39/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Мелітопольський міський 

центр соціальних служб для 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 

 

 



сім’ї, дітей та молоді освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

38/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Спеціальність: 013 Початкова освіта 

ОПП: Початкова 

освіта. 

Християнська 

етика 

3 курс 

218/1-с група 

 

ОПП: Початкова 

освіта. Іноземна 

мова 

3 курс 

218/2-с група 

 

Навчальна 

(педагогічна) 

практика  

 

30.11.2020-

11.12.2020 р. 

Кафедра початкової 

освіти 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

області 

 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

ОПП: Початкова 

освіта. Іноземна 

мова 

1 курс 

820/1 група 

 

ОПП: Початкова 

освіта. 

Інклюзивна освіта 

1 курс 

820/2 група 

Навчальна практика 

(педагогічна) 

 

30.11.2020-

11.12.2020 р. 

Кафедра початкової 

освіти 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

області 

 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

ОПП: Початкова 

освіта. 

Християнська 

етика 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

 

25.01.2021-

Кафедра початкової 

освіти, 

кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

області 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 

 

 

 

 



2 курс  

819-с/1 

4 курс  

217/1-с 

 

ОПП Початкова 

освіта. Іноземна 

мова 

2 курс  

819-с/2 

4 курс  

217/2-с (англ.) 

217/3-с 

(англ.\нім.) 

 

ОПП Початкова 

освіта. 

Інклюзивна освіта 

2 курс  

819-с/3 

05.03.2021 р. роботи, 

кафедра іноземних 

мов 

 

 

університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

Спеціальність 053 Психологія 

ОПП: Психологія. 

Психологічне 

консультування 

2 курс 

319-с група 

Виробнича практика 

(психодіагностична) 

 

01.02.2021-

12.02.2021 р. 

Кафедра психології Заклади загальної середньої 

та позашкільної освіти  

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

ОПП: Психологія. 

Психологічне 

консультування 

3 курс 

318-с група 

Виробнича практика 

(діагностично-

розвивальна) 

01.02.2021-

26.02.2021 р. 

ОПП: Психологія. 

Психологічне 

консультування  

4 курс 

317/1-с група 

Виробнича практика 

(узагальнююча з 

психології) 

25.01.2021-

19.02.2021 
Заклади загальної середньої Договір про співробітництво  



ОПП: Психологія. 

Клінічна 

психологія 

4 курс 

317/2-с група 

та позашкільної освіти    

Мелітопольської районної 

державної адміністрації 

Запорізької області 

 

№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 
 

29.09.2021 р. 

Центр комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

39/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Мелітопольська районна 

державна адміністрація 

Запорізької області, 

Мелітопольська центральна 

районна лікарня, Громадська 

організація «Центр 

«Побратим» м. Мелітополь  

 

Договір про проведення 

виробничих практик здобувачів 

вищої освіти спеціальності 053 

Психологія Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького 

№ 53/48-19/2018 

від 02.10.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2022 р. 

Територіальній центр 

соціального обслуговування 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області  

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

42/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Благодійна організація 

«Благодійний фонд «Все 

можливо» м. Мелітополь 

 

 

 

Договір про проведення 

практик здобувачів вищої 

освіти Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького  

43/48-19/2017 

 

 

 

 

 

 

 



від 29.09.2017р. 29.09.2022 р. 

Мелітопольський міський 

центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

38/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Благодійна організація 

«Благодійне об’єднання 

«Соціальний фонд» м. 

Мелітополь 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

41/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Громадська організація 

«Альянс нових 

мелітопольців»                       

Договір про співпрацю 

 № 26/48-19/2018  

від 10.05.2018 р. 

Договір 

безстроковий 

Спеціальність:  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

ОПП: Середня 

освіта. Музичне 

мистецтво 

 

3 курс  

518-с група 

  

1 курс 

 920-с група 

Навчальна 

(педагогічна) 

практика  

 

30.11.2020- 

11.12.2020 р. 

Кафедра педагогіки і 

педагогічної 

майстерності 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

області 

 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

ОПП: Середня 

освіта. Музичне 

мистецтво. 

Виробнича 

(педагогічна) 

практика 

Кафедра теорії і 

методики музичної 

освіти та 

Заклади загальної середньої 

освіти (школи) 

Мелітопольської міської 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 

 

 

 



Естрадний спів 

 

2 курс 

919-с група 

 

4 курс,  

517-с група 

 

25.01.2021-

05.03.2021 р. 

хореографії, 

кафедра педагогіки і 

педагогічної 

майстерності 

ради Запорізької області 

 

 

 

 

державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

Спеціальність: 024. Хореографія 

ОПП: Середня 

освіта. Музичне 

мистецтво 

 

1курс  

1020-с група 

 

3 курс  

 618-с група 

 

 

Навчальна 

(педагогічна) 

практика 

 

30.11.2020- 

11.12.2020 р. 

Кафедра педагогіки і 

педагогічної 

майстерності 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

області 

 

 

 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

ОПП: 

Хореографія 

 

4 курс 

617-с група 

  

2 курс  

1019-с  група 

Виробнича практика 

(з фаху) 

 

25.01.2021-

05.03.2021 р. 

Кафедра теорії і 

методики музичної 

освіти та хореографії 

Управління культури та 

молоді Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

області 

Договір про проведення 

виробничої практики 

здобувачів вищої освіти 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

№ 01/37-13  

від 25.01.2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

25.01.2026 р. 

 

 

 



Другий (магістерський) рівень освіти 

Назва освітньої 

програми, курс, 

група 

 

Назва практики 

та термін 

проведення 

Кафедра (кафедри) 

які забезпечують 

проведення 

практики 

Бази практики Назва та 

№ договору (угоди), дата 

укладання 

 

Дата 

закінчення дії 

договору 

(угоди) 

Спеціальність: 013 Початкова освіта 

ОПП: Початкова 

освіта. Іноземна 

мова 

1 курс 

М 220/1-с 

 

 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

05.04.2021-

14.05.2021 р. 

Кафедра початкової 

освіти, 

кафедра іноземних 

мов 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

області 

 

 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

ОПП: Початкова 

освіта. Інклюзивна 

освіта 

1 курс 

М 220/2-с 

 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

05.04.2021-

14.05.2021 р. 

Кафедра початкової 

освіти 

 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

області 

 

 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

ОПП: Соціальна 

робота. Соціальна 

психологія 

Виробнича 

практика (з фаху) 

05.04.2021-

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Центр комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 

 

 

 



1 курс 

М 420-с група 

14.05.2021 р. 

 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

39/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

29.09.2022 р. 

 

Мелітопольський міський 

центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

38/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

 

Освітньо-науковий центр 

соціо-культурного розвитку 

дитини МДПУ імені 

 Богдана Хмельницького 

 
 

–  

 

 

– 

Спеціальність 053 Психологія 

ОПП: Психологія. 

Практична 

психологія  

1 курс 

М 320-с група 

Виробнича 

практика (з фаху) 

05.04.2021-

14.05.2021 р. 

 

Кафедра психології Заклади загальної середньої 

та позашкільної освіти  

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

та позашкільної освіти    

Мелітопольської районної 

державної адміністрації 

Запорізької області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

Центр комплексної 

реабілітації для осіб з 

інвалідністю 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 

 

 

 

 

 



Хмельницького  

39/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2022 р. 

Мелітопольська районна 

державна адміністрація 

Запорізької області, 

Мелітопольська центральна 

районна лікарня, Громадська 

організація «Центр 

«Побратим» м. Мелітополь  

 

Договір про проведення 

виробничих практик здобувачів 

вищої освіти спеціальності 053 

Психологія Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького 

№ 53/48-19/2018 

від 02.10.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2022 р. 

Територіальній центр 

соціального обслуговування 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області  

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

42/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Благодійна організація 

«Благодійний фонд «Все 

можливо» м. Мелітополь 

 

 

 

Договір про проведення 

практик здобувачів вищої 

освіти Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького  

43/48-19/2017 

від 29.09.2017р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Мелітопольський міський 

центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

38/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 



Благодійна організація 

«Благодійне об’єднання 

«Соціальний фонд» м. 

Мелітополь 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

41/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2022 р. 

Громадська організація 

«Альянс нових 

мелітопольців»                       

Договір про співпрацю 

 № 26/48-19/2018  

від 10.05.2018 р. 

Договір 

безстроковий 

Психологічний центр МДПУ 

 імені Богдана 

Хмельницького 

 
–  

 

– 

Спеціальність:  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

ОНП: Середня 

освіта. Музичне 

мистецтво (за 

видами) 

 

1 курс  

М520-с група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна)  

 

29.03.2021- 

16.04.2021 р. 

Кафедра педагогіки і 

педагогічної 

майстерності, 

кафедра теорії і 

методики музичної 

освіти та хореографії 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької 

області 

 

 

 

 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

 

 

29.09.2021 р. 

ОНП: Середня 

освіта. Музичне 

мистецтво (за 

видами) 

2 курс  

М519-с група 

Виробнича 

(викладацька) 

практика  

 

02.11.2020- 

20.11.2020 р. 

Кафедра теорії і 

методики музичної 

освіти та 

хореографії, 

кафедра 

інструментального 

виконавства та 

музичного 

мистецтва естради 

Кафедра теорії і методики 

музичної освіти та 

хореографії, кафедра 

інструментального 

виконавства та музичного 

мистецтва естради МДПУ 

імені Богдана 

Хмельницького 

 
 
 
 
–  

 

 

 

 

– 



 


