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

здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету  

імені Богдана Хмельницького у 2020-2021 н. р. 

 

Філологічний факультет 

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: 

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

ОПП: Середня освіта. 

Мова і література 

(англійська, німецька), 

перша – англійська 

3 курс 

118-ф група 

 

Навчальна практика 

(педагогічна) 

 

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. 

Мова і література 

(англійська, німецька), 

перша – англійська 

2 курс 

519-ф група 

 

4 курс 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

 

25.01.2021- 

05.03.2021 р. 

Кафедра методики 

викладання 

германських мов, 

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. 



117-ф група 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: 

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

ОПП: Середня освіта. 

Мова і література 

(німецька, англійська), 

перша – німецька 

3 курс 

128-ф група 

 

Навчальна практика 

(педагогічна) 

 

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. 

Мова і література 

(німецька, англійська), 

перша – німецька 

4 курс 

127-ф група 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

 

25.01.2021-

05.03.2021 р. 

Кафедра методики 

викладання 

германських мов, 

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. 

Спеціальність: 

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 

ОПП: Філологія. Перекладацька Кафедра германської Комунальна установа Договір про проведення  



Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

4 курс 

417-ф група 

(виробнича) 

практика (з 

відривом) 

 

08.02.2021-

05.03.2021 р. 

філології 

 

«Агенція розвитку 

Мелітополя»  

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

 

 

 

виробничої практики (з 
фаху) здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені 
Богдана Хмельницького  

№ 06/36-30 
від 02.12.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2021 р. 

ОПП: Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

4 курс 

417-ф група 

Виробнича практика 

(з фаху або 

перекладацька) 

 

08.02.2021-

05.03.2021 р. 

Кафедра методики 

викладання 

германських мов 

 

Комунальна установа 

«Агенція розвитку 

Мелітополя»  

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

 

 

 

Договір про проведення 
виробничої практики (з 
фаху) здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені 
Богдана Хмельницького  

№ 06/36-30 
від 02.12.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2021 р. 

Спеціальність: 035.01 Філологія. Українська мова і література 

ОПП: Філологія. 

Українська мова і 

література. 

3 курс 

218-ф група 

 

Навчальна практика 

(педагогічна) 

 

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: Філологія. 

Українська мова і 

література. 

 

4 курс  

Виробнича практика 

(педагогічна) 

 

25.01.2021-

05.03.2021 р. 

Кафедра української 

мови, 

кафедра педагогіки і 

педагогічної 

майстерності 

Центральна міська 

бібліотека імені М.Ю. 

Лермонтова, м. Мелітополь 

Запорізької області 

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

 

 

 

 

 



217-ф група Богдана Хмельницького  
№ 13/36-30 

від 18.12.2020 р. 

 

 

05.03.2021 р. 

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

ОПП: Середня освіта. 

Українська мова і 

література 

3 курс 

318/1-ф група 

 

ОПП: Середня освіта. 

Українська мова і 

література. 

Англійська мова і 

література. 

3 курс 

318/2-ф група 

Навчальна практика 

(педагогічна) 

 

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. 

Українська мова і 

література 

4 курс 

317/2-ф група 

 

ОПП: Середня освіта. 

Українська мова і 

література. 

Англійська мова і 

література. 

4 курс 

317/1-ф група 

 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

 

25.01.2021-

05.03.2021 р. 

Кафедра 

української мови, 

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. 

 

Другий (магістерський) рівень освіти 

Назва освітньої Назва практики та Кафедра (кафедри) які Бази практики Назва та Дата 



програми, курс, 

група 

 

термін проведення забезпечують 

проведення практики 

№ договору (угоди), дата 

укладання 

 

закінчення 

дії договору 

(угоди) 

Спеціальність:014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

ОПП: Середня освіта. 

Українська мова і 

література. 

Англійська мова і 

література. 

1 курс 

М310-ф група 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

05.04.2021- 

14.05.2021 р. 

Кафедра української 

мови, 

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. 

Спеціальність: 035.01 Філологія. Українська мова і література 

ОНП: Філологія. 

Українська мова і 

література. 

1 курс 

М210-ф група 

Виробнича практика 

(з фаху) 

05.04.2021- 

23.04.2021 р. 

Кафедра української 

мови 

Мелітопольський міський 

краєзнавчий музей  

 

Договір про 
співробітництво  
від 20.03.2017 р.  

 

 

20.03.2022 р. 

Приватні та державні 

установи міста та області 

  

ОНП: Філологія. 

Українська мова і 

література. 

2 курс  

М219-ф гр. 

Виробнича практика 

(викладацька) 

02.11.2020- 

20.11.2020 р. 

Кафедра української 

мови, 

Кафедра української і 

зарубіжної літератури 

Кафедра української мови, 

кафедра української і 

зарубіжної літератури 

Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Спеціальність: 

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 

ОПП: Середня освіта. 

Мова і література 

(англійська, німецька), 

перша – англійська 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

 

05.04.2021-

Кафедра методики 

викладання 

германських мов, 

кафедра педагогіки і 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 
освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 

 

 

 

 



1 курс 

М110-ф група 

14.05.2021 педагогічної 

майстерності 

 

 

 

 

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: 

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська 

ОНП: Філологія. 

Германські мови та 

літератури 

(переклад 

включно), перша – 

англійська 

1 курс 

М410-ф група 

Виробнича 

практика (з фаху) 

05.04.2021-

23.04.2021 р. 

Кафедра 

германської 

філології 

 

 

Національний історико-археологічний 

заповідник «Кам'яна Могила» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітопольський міський краєзнавчий 

музей  

 

Договір про 
співробітництво  
від 20.03.2017 р.  

 

 

20.03.2022 р. 

ОНП: Філологія. 

Германські мови та 

літератури 

(переклад 

включно), перша – 

англійська 

2 курс 

М419-ф група 

Виробнича 

практика 

(викладацька) 

02.11.2020- 

20.11.2020 р. 

Кафедра 

германської 

філології 

 

 

Кафедра германської філології 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 


