
Реєстр підприємств, установ, організацій для проходження виробничих 

здобувачами вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького у термін з 14.05.2022 р. по 28.05.2022 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 

(клопотання), дата 

укладання  

 

Дата 

закінчення 

дії договору 

(клопотання) 

Спеціальність: 

014.02Середняосвіта (Мова і література (англійська)) 

ОПП: Середня 

освіта. Мова і 

література 

(англійська, 

німецька), перша – 

англійська 

4 курс 

118-ф група 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

 

14.05.2022- 

28.05.2022 р. 

Кафедри: 

методики 

викладання 

германських мов; 

педагогіки і 

педагогічної 

майстерності 

Комунальний заклад 

«Запорізька школа-

інтернат «Козацький 

ліцей» Запорізької 

обласної ради 

 

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

№ 04/37-16 
від 05.05.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2022 р. 

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

ОПП: Філологія. 

Германські мови та 

літератури 

виробнича 

практика 

Кафедра 

германської 

філології 

Кафедра германської 

філології 

Мелітопольського 

 

 

 

 

 

 



(переклад 

включно), перша – 

англійська 

4 курс 

418/1-ф, 418/2-ф 

групи 

(перекладацька)  

14.05.2022- 

28.05.2022 р. 

 державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана 

Хмельницького 

 

– – 

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

ОПП: Середня 

освіта. Українська 

мова і література 

4 курс 

318/1-ф група 

 

 

 

Виробнича 

практика 

(педагогічна) 

 

14.05.2022-

28.05.2022 р. 

Кафедри: 

української мови; 

педагогіки і 

педагогічної 

майстерності 

Комунальний заклад 

«Запорізька 

спеціалізована школа-

інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Січовий 

колегіум» Запорізької 

обласної ради 

 

 

 

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

№ 02/37-16 
від 05.05.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2022р. 

Комунальний заклад 

«Запорізька школа-

інтернат «Козацький 

ліцей» Запорізької 

обласної ради 

 

 

 

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

№ 05/37-16 
від 05.05.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2022 р. 

ОПП: Середня 

освіта. Українська 

Виробнича 

практика 

Кафедри: 

української мови; 

Комунальний заклад 

«Запорізька 

Договір про проведення 
виробничої практики 

 

 



мова і література. 

Англійська мова і 

література. 

4 курс 

318/2-ф група 

 

(педагогічна) 

 

14.05.2022-

28.05.2022 р. 

методики 

викладання 

германських мов; 

педагогіки і 

педагогічної 

майстерності 

спеціалізована школа-

інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Січовий 

колегіум» Запорізької 

обласної ради 

 

 

 

здобувачів вищої освіти 
Мелітопольського 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Богдана Хмельницького 

№ 03/37-16 
від 05.05.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2022 р. 

Комунальний заклад 

«Запорізька школа-

інтернат «Козацький 

ліцей» Запорізької 

обласної ради 

 

 

 

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

№ 04/37-16 
від 05.05.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2022 р. 

 


