
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. 

 

Природничо-географічний факультет 

Перший (бакалаврський) рівень освіти 

Назва освітньої 

програми  

 

Курс, група Назва практики та 

термін проведення 

Кафедра 

(кафедри) які 

забезпечують 

проведення 

практики 

Бази практики 

Назва, № договору (угоди), 

дата укладання, дата 

закінчення дії 

Спеціальність: 081 Право 

ОПП: Право 

 

3 курс 

518-п група 

Навчальна практика 

(з фаху) 

30.11.-11.12.2020 р. 

Кафедра права Юридична клініка «Вікторія» 

природничо-географічного 

факультету МДПУ імені 

Богдана Хмельницького 

 

 

- 

4 курс 

517-п група 

Виробнича практика 

(з фаху) 

25.01.-19.02.2020 р. 

Кафедра права Приазовський національний 

природний парк 

Угода про співробітництво 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

та Приазовського 

національного природного 

парку  

№ 321/2 

від 15.05.2019р. 

діє безстроково 

Юридична клініка «Вікторія» 

природничо-географічного 

факультету МДПУ імені 

Богдана Хмельницького 

 

 

- 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

ОПП: Середня 

освіта. Фізична 

1 курс 

810-п група  

Навчальна практика 

(педагогічна) 

Кафедра педагогіки 

і педагогічної 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської міської 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 



культура 

 

3 курс 

128-п група 

 

30.11.-11.12.2020 р. майстерності ради Запорізької області 

 

 

освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

діє до 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. 

діє до 29.09.2021 р. 

1 курс 

127/2-п група  

4 курс 

127/1-п група 

 

 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

25.01.-05.03.2021 р. 

Кафедра теорії та 

методики 

фізичного 

виховання та 

спортивних 

дисциплін, 

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. 

діє до 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. 
діє до 29.09.2021 р. 

1 курс 

810-п група  

3 курс 

128-п група 

Навчальна практика 

з туристичного 

походу 

10.05.-21.05.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Кафедра туризму, соціально-

економічної географії та 

краєзнавства МДПУ імені 

Богдана Хмельницького 

 

- 

1 курс 

120-п група 

 

Навчальна практика 

з легкої атлетики 

31.05.-04.06.2021 р. 

Кафедра теорії та 

методики 

фізичного 

виховання та 

спортивних 

Комунальний заклад «Дитячо-

юнацька спортивна школа №1» 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

 

Договір про проведення 

навчальних практик з легкої 

атлетики та  спортивних ігор 

для здобувачів вищої освіти 

природничо-географічного 



дисциплін факультету Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького 

№ 05/36-30 

від 01.12.2020 р. 

діє до 01.12.2025 р. 

1 курс 

120-п група 

 

Навчальна практика 

зі спортивних ігор 

07.06.-11.06.2021 р. 

Кафедра теорії та 

методики 

фізичного 

виховання та 

спортивних 

дисциплін 

Комунальний заклад «Дитячо-

юнацька спортивна школа №1» 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

 

Договір про проведення 

навчальних практик з легкої 

атлетики та  спортивних ігор 

для здобувачів вищої освіти 

природничо-географічного 

факультету Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького 

№ 05/36-30 

від 01.12.2020 р. 

діє до 01.12.2025 р. 

2 курс 

129-п група 

Навчальна практика 

з плавання 

07.06.-11.06.2021 р. 

Кафедра теорії та 

методики 

фізичного 

виховання та 

спортивних 

дисциплін 

Басейн ЦОЗ «Розмарин» (м. 

Мелітополь) 

Договір про проведення 

практики здобувачами вищої 

освіти Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького  

№ 47/48-19/2019 

від 01.02.2019 р. 

діє до 01.02.2024 р. 

1 курс 

810-п група  

3 курс 

128-п група 

Виробнича практика 

в ДЗОВ та закладах 

відпочинку 

07.06.-25.06.2021 р. 

 

Кафедра педагогіки 

і педагогічної 

майстерності 

 

Заклади загальної середньої 

освіти 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. 



діє до 01.09.2021 р. 

Управління молоді та спорту 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

Договір про співпрацю 
№ 74/38-06 

від 01.09.2020 р. 

діє до 01.09.2025 р. 

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія) 

ОПП: Середня 

освіта. Історія 

 

1 курс  

130-п група 

 

Навчальна практика 

з археології 

17.05.-28.05.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Національний історико-

археологічний заповідник 

«Кам’яна могила» 

Договір про проведення 

навчальної практики 

здобувачів вищої освіти 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького  

№14/36-37  

від 07.11.2019 р. 

діє безстроково 

Навчальна практика 

з етнографії 

31.05.-11.06.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Приазовська районна 

адміністрація 
 

ОПП: Середня 

освіта. Історія 

 

2 курс 

139-п група 

 

Навчальна практика 

архівна 

17.05.-28.05.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Архів Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького 

 

Навчальна практика 

музейна 

31.05.-11.06.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Мелітопольський міський 

краєзнавчий музей 

Договір про проведення 

навчальної практики з 

музеєзнавства для студентів 

природничо-географічного 

факультету Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького  

№ 

від 11.01.2018 р. 

діє до 2021 р. 

ОПП: Середня 

освіта. Історія 

3 курс 

138-п група 

Навчальна практика 

(педагогічна) 

Кафедра педагогіки 

і педагогічної 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської міської 

Договір про проведення 
практик здобувачів вищої 



  30.11.-11.12.2020 р. майстерності ради Запорізької області 

 

 

освіти Мелітопольського 
державного педагогічного 
університету імені Богдана 
Хмельницького  

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

діє до 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. 

діє до 29.09.2021 р. 

Навчальна практика 

(археографічна) 

31.05.-11.06.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Інститут української 

археографії та джерелознавства 

імені М. С. Грушевського  

Договір про проведення 

навчальної практики 

здобувачів вищої освіти 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького  

№ 16/36-37 

від 22.11.2019 р. 

діє безстроково 

ОПП: Середня 

освіта. Історія 

 

4 курс 

137-п група 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

25.01.-05.03.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології,  

кафедра педагогіки 

та 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. 

діє до 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. 

діє до 29.09.2021 р. 

032 Історія та археологія 



ОПП: Історія 

 

1 курс  

310-п група 

 

Навчальна практика 

з археології 

17.05.-28.05.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Національний історико-

археологічний заповідник 

«Кам’яна могила» 

Договір про проведення 

навчальної практики 

здобувачів вищої освіти 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького  

№14/36-37  

від 07.11.2019 р. 

діє безстроково 

  Навчальна практика 

з етнографії 

31.05.-11.06.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Приазовська районна 

адміністрація 
 

ОПП: Історія 

 

2 курс  

319-п група 

 

Навчальна практика 

архівна 

17.05-28.05.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Архів Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького 

 

Навчальна практика 

музейна 

31.05.-11.06.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Мелітопольський міський 

краєзнавчий музей 

Договір про проведення 

навчальної практики з 

музеєзнавства для студентів 

природничо-географічного 

факультету Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького  

№ 

від 11.01.2018 р. 

діє до 2021 р. 

ОПП: Історія 

 

3 курс  

318-п група 

 

Навчальна практика 

археографічна 

31.05.-11.06.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Інститут української 

археографії та джерелознавства 

імені М. С. Грушевського  

Договір про проведення 

навчальної практики 

здобувачів вищої освіти 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького  

№ 16/36-37 

від 22.11.2019 р. 

діє безстроково 



ОПП: Історія 

 

4 курс  

317-п група 

Виробнича практика 

(з фаху) 

25.01-19.02.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Національний історико-

археологічний заповідник 

«Кам’яна могила» 

Договір про проведення 

виробничої практики 

здобувачів вищої освіти 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького  

№14/36-37  

від 07.11.2019 р. 

діє безстроково 

Спеціальність: 014.07 Середня освіта (Географія)  

ОПП: Середня 

освіта. 

Географія. 

Біологія 

 

1 курс 

120/1-п група 

Навчальна практика 

з зоології 

17.05.-21.05.2021 р. 

Кафедра екології, 

загальної біології 

та раціонального 

природокористуван

ня 

Кафедра екології, загальної 

біології та раціонального 

природокористування МДПУ 

імені Богдана Хмельницького 

 

 

- 

Навчальна практика 

з ботаніки 

24.05.-28.05.2021 р. 

Кафедра ботаніки і 

садово-паркового 

господарства 

Кафедра ботаніки і садово-

паркового господарства МДПУ 

імені Богдана Хмельницького 

 

- 

Навчальна практика 

з гідрології 

31.05-04.06.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 

Навчальна практика 

з геології 

07.06-09.05.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 

Навчальна практика 

з метеорології та 

кліматології 

09.06-11.06.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 

2 курс 

119/1-п група 

Навчальна практика 

з фізіології та 

біохімії рослин 

17.05.-21.05.2021 р. 

Кафедра ботаніки і 

садово-паркового 

господарства 

Кафедра ботаніки і садово-

паркового господарства МДПУ 

імені Богдана Хмельницького 

 

- 

Навчальна практика 

з географії ґрунтів 

24.05.-28.05.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Національний природний парк 

Приазовський (м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 55/48-19 

від 17.12.2017 р. 



діє до 17.12.2022 р. 

Навчальна практика 

з картографії 

30.05.-03.06.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Національний природний парк 

Приазовський (м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 55/48-19 

від 17.12.2017 р. 

діє до 17.12.2022 р. 

Навчальна практика 

з геоморфології 

07.06.-11.06.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Національний природний парк 

Приазовський (м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 55/48-19 

від 17.12.2017 р. 

діє до 17.12.2022 р. 

1 курс 

710/1-п група  

3 курс 

118/1-п група 

Навчальна практика 

з ландшафтознавства 

12.10.-16.10.2020 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 

Навчальна практика 

(педагогічна) 

30.11.-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. 

діє до 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. 

діє до 29.09.2021 р. 

2 курс 

117/4-п група 

 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

25.01.-05.03.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології; 

кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства; 

кафедра педагогіки 

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. 

діє до 01.09.2021 р. 



та педагогічної 

майстерності 

 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 
діє до 29.09.2021 р. 

Навчальна практика 

з економічної і 

соціальної географії 

10.05.-21.05.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Кафедра туризму, соціально-

економічної географії та 

краєзнавства 

 

- 

4 курс 

117/1-п група 

 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

25.01.-05.03.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології; 

кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства; 

кафедра педагогіки 

та 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. 

діє до 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. 
діє до 29.09.2021 р. 

Навчальна практика 

з генетики з 

основами селекції 

03.05.-07.05.2021 р. 

Кафедра екології, 

загальної біології 

та раціонального 

природокористуван

ня 

Кафедра екології, загальної 

біології та раціонального 

природокористування МДПУ 

імені Богдана Хмельницького 

 

 

- 

Навчальна практика 

з економічної і 

соціальної географії 

10.05.-21.05.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Кафедра туризму, соціально-

економічної географії та 

краєзнавства 

 

- 

ОПП: Середня 

освіта. 

1 курс  

120/2-п група 

Навчальна практика 

з легкої атлетики 

Кафедра теорії та 

методики 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання та 

 

 



Географія. 

Фізична культура 

 

 24.05.-28.05.2021 р. фізичного 

виховання та 

спортивних 

дисциплін 

спортивних дисциплін МДПУ 

імені Богдана Хмельницького 

- 

Навчальна практика 

з гідрології 

31.05-04.06.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 

Навчальна практика 

з геології 

07.06-09.05.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 

Навчальна практика 

з метеорології та 

кліматології 

09.06-11.06.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 

2 курс  

119/2-п група 

 

Навчальна практика 

зі спортивних ігор 

07.12.- 11.12.2020 р. 

Кафедра теорії та 

методики 

фізичного 

виховання та 

спортивних 

дисциплін 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання та 

спортивних дисциплін МДПУ 

імені Богдана Хмельницького 

 

 

- 

Навчальна практика 

з географії ґрунтів 

24.05.-28.05.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Національний природний парк 

Приазовський (м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 55/48-19 

від 17.12.2017 р. 

діє до 17.12.2022 р. 

Навчальна практика 

з картографії 

30.05.-03.06.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Національний природний парк 

Приазовський (м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 55/48-19 

від 17.12.2017 р. 

діє до 17.12.2022 р. 

Навчальна практика 

з геоморфології 

07.06.-11.06.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Національний природний парк 

Приазовський (м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 55/48-19 

від 17.12.2017 р. 

діє до 17.12.2022 р. 

3 курс  

118/2-п група 

 

Навчальна практика 

з ландшафтознавства 

12.10.-16.10.2020 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 



Навчальна практика 

з плавання 

16.11.-20.11.2020 р. 

Кафедра теорії та 

методики 

фізичного 

виховання та 

спортивних 

дисциплін 

Басейн ЦОЗ «Розмарин» (м. 

Мелітополь) 

Договір про проведення 

практики здобувачами вищої 

освіти Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького  

№ 47/48-19/2019 

від 01.02.2019 р. 

діє до 01.02.2024 р. 

Навчальна практика 

(педагогічна) 

30.11.-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. 

діє до 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. 

діє до 29.09.2021 р. 

2 курс 

117/4-п груп 

4 курс  

117/2-п група 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

25.01-05.03.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології, 

кафедра теорії та 

методики 

фізичного 

виховання та 

спортивних 

дисциплін, 

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. 

діє до 01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 

від 29.09.2017 р. 

діє до 29.09.2021 р. 



області 

4 курс  

117/2-п група 

Навчальна практика 

з економічної і 

соціальної географії 

10.05.-21.05.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Кафедра туризму, соціально-

економічної географії та 

краєзнавства 

 

- 

ОПП: Середня 

освіта. 

Географія. 

Іноземна мова  

(англійська) 

 

1 курс  

120/3-п група 

Навчальна практика 

з геології 

17.05.-19.05.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 

Навчальна практика 

з метеорології та 

кліматології 

19.05.-21.05.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 

Навчальна практика 

з гідрології 

24.05-28.05.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 

Навчальна практика 

з практичного курсу 

іноземної мови 

 

Кафедра методики 

викладання 

германських мов 

Кафедра методики викладання 

германських мов МДПУ імені 

Богдана Хмельницького 

 

- 

2 курс 

119/3-п група 

Навчальна практика 

з географії ґрунтів 

24.05.-28.05.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Національний природний парк 

Приазовський (м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 55/48-19 

від 17.12.2017 р. 

діє до 17.12.2022 р. 

Навчальна практика 

з картографії 

30.05.-03.06.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Національний природний парк 

Приазовський (м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 55/48-19 

від 17.12.2017 р. 

діє до 17.12.2022 р. 

Навчальна практика 

з геоморфології 

07.06.-11.06.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Національний природний парк 

Приазовський (м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 55/48-19 

від 17.12.2017 р. 

діє до 17.12.2022 р. 

1 курс 

710/2-п група  

3 курс 

Навчальна практика 

з ландшафтознавства 

12.10.-16.10.2020 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 



118/3-п група Навчальна практика 

(педагогічна) 

30.11.-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. 

діє до 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. 

діє до 29.09.2021 р. 

4 курс 

117/3-п група 

Виробнича практика 

(педагогічна) 

25.01-05.03.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології, 

кафедра теорії та 

методики 

фізичного 

виховання та 

спортивних 

дисциплін, 

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. 

діє до 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. 

діє до 29.09.2021 р. 

Навчальна практика 

з економічної і 

соціальної географії 

10.05.-21.05.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Кафедра туризму, соціально-

економічної географії та 

краєзнавства 

 

- 

      

103 Науки про Землю 



ОПП: Науки про 

Землю. 

Географія 

3 курс 

128-п група 

Навчальна практика 

з ландшафтознавства 

12.10.-16.10.2020 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Кафедра фізичної географії і 

геології МДПУ імені Богдана 

Хмельницького 

 

- 

Виробнича практика  

25.01-26.02.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології 

Комунальне підприємство 

«Мелітопольське 

лісомисливське господарство» 

Договір про проведення 

навчальних практик здобувачів 

вищої освіти Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького  

№61/48-19 

від 05.10.2018 р. 

діє безстроково 

Навчальна практика 

з економічної і 

соціальної географії 

10.05.-21.05.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Кафедра туризму, соціально-

економічної географії та 

краєзнавства 

 

- 

Спеціальність: 242 Туризм 

ОПП: Туризм 

1 курс 

420-п група 

Навчальна 

практика зі 

вступу до 

фаху 

05.10-

09.10.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Туристична фірма 

«Караван-travel» 

(м. Мелітополь ) 

Договір про співпрацю 

№ 28/48-19/2018 

від 26.03.2018 р. 

Безстроковий 

Садиба зеленого 

туризму «Гостини 

у Валентини» (м. 

Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 06/48-19/2018 

від 15.03.2018 р. 

Безстроковий 

Туристична агенція 

«МИР 

ПУТЕШЕСТВИЙ»  

(м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю  

№ 72/38-06 

від 04.01.2021 р. 

 

 

 

04.01.2026 р. 

ОПП: Туризм 

1 курс 

420-п група 

Навчальна 

практика 

туристичний 

похід 

30.05-

11.06.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Оздоровчий 

навчально-

туристичний 

комплекс МДПУ 

імені Богдана 

Хмельницького   

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 



(с. Богатир 

Запорізької обасті) 

Навчально-

відновлювальний 

стенд тренажер 

«Скеля-1» МДПУ 

імені Богдана 

Хмельницького 

 

 

- 

 

 

- 

ОПП: Туризм 

2 курс 

419-п група 

Навчальна 

практика з 

організації 

туристичних 

подорожей 

24.05-

28.05.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

ТОВ Туристична 

компанія 

«Свіфт-Тревел» (м. 

Запоріжжя) 

Договір про співпрацю  

№05/48-19/2018 

 від 14.03.2018 р. 

Безстроковий 

Туристична фірма 

«Караван-travel» 

(м. Мелітополь ) 

Договір про співпрацю 

№ 28/48-19/2018 

від 26.03.2018 р. 

Безстроковий 

Садиба зеленого 

туризму «Гостини 

у Валентини» (м. 

Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 06/48-19/2018 

від 15.03.2018 р. 

Безстроковий 

Туристичне 

агентство «Браво-

тур» ПП «ТРТ-

ВАРТО» (м. 

Мелітополь) 

Договір про співпрацю  

№ 04/48-19/2018 

від 01.03.2018 р. 

Безстроковий 

Туристична агенція 

«МИР 

ПУТЕШЕСТВИЙ»  

(м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю  

№ 72/38-06 

від 04.01.2021 р. 

 

 

 

04.01.2026 р. 

ОПП: Туризм 

2 курс 

419-п група 

Навчальна 

практика з 

спортивного 

туризму 

31.05-

04.06.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Комунальний 

заклад «Центр 

позашкільної 

освіти» Управління 

освіти 

Мелітопольської 

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

№ 03/36-30 
від 01.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 



міської ради 

Запорізької області 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021 р. 

Оздоровчий 

навчально-

туристичний 

комплекс МДПУ 

імені Богдана 

Хмельницького   

(с. Богатир 

Запорізької обасті) 

- - 

Агро-біологічний 

комплекс МДПУ 

імені Богдана 

Хмельницького 

- - 

Навчально-

відновлювальний 

стенд тренажер 

«Скеля-1» МДПУ 

імені Богдана 

Хмельницького 

- - 

ОПП: Туризм 

2 курс 

419-п група 

Навчальна 

практика з 

туристичного 

краєзнавства 

07.06-

11.06.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Садиба зеленого 

туризму «Гостини 

у Валентини» (м. 

Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 06/48-19/2018 

від 15.03.2018 р. 

Безстроковий 

Національний 

природний парк 

Приазовський (м. 

Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 55/48-19 

від 17.12.2017 р. 

діє до 17.12.2022 р. 

 

 

 

 



КП 

«Мелітопольський 

міський парк 

культури і 

відпочинку імені 

М. Горького 

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

№ 15/36-37 

від 07.11.2019 р. 

Безстроковий 

ОПП: Туризм 

3 курс 

418-п група 

Навчальна 

практика з 

курортології 

24.05-

28.05.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Садиба зеленого 

туризму «Гостини 

у Валентини» (м. 

Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 06/48-19/2018 

від 15.03.2018 р. 

Безстроковий 

Національний 

природний парк 

Приазовський (м. 

Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 55/48-19 

від 17.12.2017 р. 

 

 

 

17.12.2022 р. 

ОПП: Туризм 

3 курс 

418-п група 

Навчальна 

практика з 

туроперейти

нгу 

31.05-

04.06.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

ТОВ Туристична 

компанія 

«Свіфт-Тревел» (м. 

Запоріжжя) 

Договір про співпрацю  

№05/48-19/2018 

 від 14.03.2018 р. 

Безстроковий 

Туристична фірма 

«Караван-travel» 

(м. Мелітополь ) 

Договір про співпрацю 

№ 28/48-19/2018 

від 26.03.2018 р. 

Безстроковий 

Туристичне 

агентство «Браво-

тур» ПП «ТРТ-

ВАРТО» (м. 

Мелітополь) 

Договір про співпрацю  

№ 04/48-19/2018 

від 01.03.2018 р. 

Безстроковий 

Туристична агенція 

«МИР 

ПУТЕШЕСТВИЙ»  

(м. Мелітополь) 

Договір про співпрацю  

№ 72/38-06 

від 04.01.2021 р. 

 

 

 

04.01.2026 р. 

ОПП: Туризм 

3 курс 

418-п група 

Навчальна 

практика з 

туристичної 

картографії 

07.06-

11.06.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Оздоровчий 

навчально-

туристичний 

комплекс МДПУ 

імені Богдана 

Хмельницького   

- - 



(с. Богатир 

Запорізької обасті) 

ОПП: Туризм 4 

курс 

417-п група 

Виробнича 

практика (з 

фаху) 

25.01-

26.02.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства 

Туристична фірма 

«Караван-travel» 

(м. Мелітополь ) 

Договір про співпрацю 

№ 28/48-19/2018 

від 26.03.2018 р. 

Безстроковий 

Туристичне 

агентство «Браво-

тур» ПП «ТРТ-

ВАРТО» (м. 

Мелітополь) 

Договір про співпрацю  

№ 04/48-19/2018 

від 01.03.2018 р. 

Безстроковий 

Садиба зеленого 

туризму «Гостини 

у Валентини» (м. 

Мелітополь) 

Договір про співпрацю 

№ 06/48-19/2018 

від 15.03.2018 р. 

Садиба зеленого 

туризму 

«Гостини у 

Валентини» (м. 

Мелітополь) 

Спеціальність: 033 Філософія 

ОПП: Філософія. 

Аналітика 

суспільних 

процесів 

 

1 курс 

610-п група 

Навчальна 

ознайомлювальна 

практика 

07.06.-11.06.2021 р. 

Кафедра філософії Запорізький обласний 

благодійний фонд «Розвиток 

майбутнього» 

Договір про співробітництво 

між Мелітопольським 

державним педагогічним 

університетом імені Богдана 

Хмельницького і Запорізьким 

обласним благодійним фондом 

«Розвиток майбутнього»  

№ 67/38-06 

від 09.12.2020 р. 

до 09.12.2023 р. 

3 курс 

618-п група 

Навчальна фахова 

практика 

31.05.-11.06.2021 р. 

Кафедра філософії Запорізький обласний 

благодійний фонд «Розвиток 

майбутнього» 

 

Договір про співробітництво з 

Запорізьким обласним 

благодійним фондом «Розвиток 

майбутнього» 

№ 67/51-06 

від 09.12.2020 

діє безстроково 

 

Другий (магістерський) рівень освіти 



Назва освітньої 

програми  

 

Курс, група Назва практики 

та термін 

проведення 

Кафедра 

(кафедри) які 

забезпечують 

проведення 

практики 

Бази практики 

Назва, № договору (угоди), 

дата укладання, дата 

закінчення дії 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

ОПП: Середня 

освіта. Фізична 

культура 

 

1 курс 

М120-п група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

05.04-14.05.2021 р. 

Кафедра теорії та 

методики 

фізичного 

виховання та 

спортивних 

дисциплін, 

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. 

діє до 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. 

діє до 29.09.2021 р. 

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія) 

ОПП: Середня 

освіта. Історія 

 

1 курс  

М130-п група 

 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

05.04-14.05.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології, 

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. 

діє до 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. 

діє до 29.09.2021 р. 



032 Історія та археологія 

ОПП: Історія  1 курс  

М310-п група 

 

Виробнича 

практика 

(з фаху) 

05.04-14.05.2021 р. 

Кафедра історії та 

археології 

Національний історико-

археологічний заповідник 

«Кам’яна могила» 

Договір про проведення 

навчальної практики для 

здобувачів вищої освіти 

Мелітопольського 

державного педагогічного 

університету імені Богдана 

Хмельницького  

№14 від 07.11.2019 р. 

діє до 07.11.2021 р. 

Спеціальність: 014.07 Середня освіта (Географія) 

ОПП: Середня 

освіта. Географія. 

Біологія  

 

1 курс  

М110/1-п група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

05.04.-14.05.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології; 

кафедра туризму 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства; 

кафедра педагогіки 

та 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. 

діє до 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. 

діє до 29.09.2021 р. 

ОПП: Середня 

освіта. Географія. 

Фізична культура;  

1 курс  

М110/2-п група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

05.04.-14.05.2021 р. 

Кафедра фізичної 

географії і геології; 

кафедра туризму 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства; 

кафедра теорії та 

методики 

фізичного 

виховання та 

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. 

діє до 01.09.2021 р. 

Заклади загальної середньої 

освіти Мелітопольської 

Договір про співробітництво 
№ 45/48-19/2017 



спортивних 

дисциплін;  

кафедра педагогіки 

та педагогічної 

майстерності 

районної державної 

адміністрації Запорізької 

області 

від 29.09.2017 р. 

діє до 29.09.2021 р. 

ОПП: Середня 

освіта. Географія. 

Іноземна мова  

(англійська) 

1 курс  

М110/3-п група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

05.04.-14.05.2021 р. 

Кафедра туризму, 

соціально-

економічної 

географії та 

краєзнавства; 

кафедра методики 

викладання 

германських мов; 

кафедра педагогіки 

та 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. 

діє до 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. 

діє до 29.09.2021 р. 

 


