
Перелік баз практик 

спеціальність 024 Хореографія (липень 2021 року) 
№ 

п/п 

Назва установи Номер угоди та термін її дії  

 Договори термін дії звершення 2021 р.  

1.  Корсунь-Шевченківська дитяча школа мистецтв ім. К.Г. Стеценка № 60  
від 18.01.2018 р. до 31.06.2021 

2.  Богуславська школа мистецтв № 64  

від 20.01.2018 р. до 31.06.2021 р 

3.  Городоцький районний будинок культури  № 65  
від 21.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

4.  МПП «Хореографічна студія» «Первоцвіт»» № 60  

від 22.01.2018 р. до 31.06.2021 

5.  Стрийська дитяча школа мистецтв № 62  
від 23.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

6.  Центр творчості дітей та юнацтва м. Кам’янка-Буська  № 61  

від 23.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

7.  Народний дім м. Винники № 68  
від 24.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

8.  КБТ «Орхідея» м. Самбір, народний дім № 66  

від 24.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

9.  Львівський мистецький цент «Зразковий вокально-хореографічний 
ансамбль «Веселі черевички» 

№ 67  
від 25.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

10.  КЗРД «Просвіта» смт. Іваничі. Іванічівський р-н, Волинської обл.  № 63  

від 25.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

11.  Комунальний заклад культури «Будинок культури Індустріального 
району» м. Харків 

№ 59  
від 26.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

12.  Центр естетичного виховання відділу освіти Миргородської 

міської ради 

№ 69  

від 28.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

13.  Центр дитячої та юнацької творчості м. Знам’янка  № 70  
від 29.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

14.  Центр естетичного виховання Шосткинської міської ради Сумської 

обл. 

№ 72 

від 29.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

15.  Районний палац культури м. Заставна Чернівецької обл. № 71  
від 30.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

16.  Відділ культури Каховської міської ради Херсонської обл.  № 73  

від 30.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

17.  Громадська організація «ПУДКОВА Арт» № 74  
від 31.01.2018 р. до 31.06.2021 р. 

18.  КЗ «Березнянська музична школа» Березніської районної ради № 018 
від 03.12.2019 р. до 31.12.2020 р. 

19.  Центр творчості дітей та юнацтва Галичина м. Львів № 013 

від 08.10.2019 р. до 31.12.2021 р. 

20.  Міський палац культури імені Гната Хоткевича  №17  
від 31.10.2019 р. до 31.12.2021 р. 

21.  Міський комунальний заклад «Палац культури «Північний» КМР № 7  

від 31.10.2020 р. до 31.12.2021 р. 

22.  Львівський державний палац естетичного виховання учнівської 
молоді 

№ 6  
від 31.10.2020 р. до 31.12.2021 р 

23.  ГО «Нікопольський міський клуб бально-спортивного танцю 

«Асоль» 

№ 5  

від 31.10.2020 р. до 31.12.2021 р 

24.  КЗ «Дружківська мистецька школа» № 3  

від 02.01.2020 р. до 31.12.2021 р 

25.  Львівська державна хореографічна школа № 2  

від 25.01.2020 р. до 31.12.2021 р 

26.  ГО «Давай танцюй» №  

від 25.01.2020 р. до 31.12.2021 р 



27.  Відділ культури національностей релігії та туризму Городоцької 

міської ради 

№ 4  

від 31.01.2021 р. до 31.12.2021 р 

28.  Будинок дитячої та юнацької творчості Франківського р-ну 
м. Львова 

№ 1  
від 01.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

29.  КУ Народний дім с. Ільковичі Свитязівської с/р № 11  

від 20.01.2021 р. до 31.12.2021 р. 

30.  Брошків-Осадька ДШМ ім. В. Івасюка №9  
від 15.01.2021 р. до 31.12.2021 р 

31.  ГО Львівський міський центр вокально-хореографічний ансамбль 

«Веселі черевички» 

№ 8  

від.02.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

32.  ЦТДЮ м. Камянка-Бузька № 2  
від 10.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

33.  Студія танцю «Карамель» фізична особа-підприємець 

Тимощук О.С. 

№ 13  

від 01.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

34.  Козівський будинок дитячої та юнацької творчості  № 14  
від 25.01.2021 р. до 31.12.2021 р 

35.  Клубом танцювальної йоги «Чайка», студія класичного танцю 

«Чайка» м. Дніпро  

№ 16  

від 25.01.2021 р. до 31.12.2021 р 

36.  Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга»  № 17  
від 21.01.2021 р. до 31.12.2021 

37.  Школа академічного та сучасного балету «Instep» № 18  

від 25.01.2021 р. до 31.12.2021 р 

38.  КПНЗ «Одеський цент дитячої та юнацької творчості «Еврика»» № 19  
від 10.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

39.  Підбузький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ст. дошкільний навчальний заклад» 

№ 20  

від 10.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

40.  Одеський ліцей «Олімпієць» спортивного напрямку Одеської 
міської ради Одеської області 

№ 21  
від 19.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

41.  КПНЗ «Одеський БДЮТ «Тоніка»» № 22  

від 19.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

42.  АМУ «Асоціація мажоритеток України» м. Одеса № 23 
від 20.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

43.  Первинна профспілкова організація працівників ЛНМУ 

ім. Д. Галицького 

№ 26  

від 24.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

44.  Червоноградський народний дім № 31  
від 10.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

45.  Студія класичного танцю «Releve» м. Дніпро № 30  

від 25.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

46.  Львівська обласна громадська організація «Разом»  № 28  

від 24.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

47.  Будинок дитячої та юнацької творчості  

Шевченківського р-ну м. Львова 

№ 27  

від 24.02.2021 р. до 31.12.2021 р 

48.  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. 

Короленка  

від 03.09.2018 р. до 03.09.2021 р. 

49.  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки  до 03.09.2021 р 

 

50.  Київський національний університет культури і мистецтв  від 05.10.2016 р. до 31.12.2021 р 

  

Діючі угоди на 2021-2022 навчальний рік. 
 

51.  Ліцей імені Івана Пулюя м. Львів № 203  

від 25.01.2019 р. до 2023 р. 

52.  ГО Культурно-мистецький цент «Острів дитинства»  № 01  
від 25.01.2019 р. до 2024 р. 

53.  КЗ Сумський палац дітей та юнацтва № 205  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 



54.  Бродівська школа естетичного виховання  № 200  

від 28.01.2019 р. до 2024 р. 

55.  Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр 
позашкільної роботи» Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської обл. 

№ 199  
від 28.01.2019 р. до 2024 р. 

56.  КЗ Сокальська ДМШ ім. В. Матюка № 202  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

57.  ГО «Студія танцювальний колектив «Віва Денс» м. Львів № 204 

від 28.01.2019 р. до 2023 р. 

58.  Трускавецька ДМШ ім. Р. Савицького  № 206  

від 28.01.2019 р. до 2024 р. 

59.  Хмельницької школи мистецтв «Райдуга» № 201  

від 28.01.2019 р. до 2024 р. 

60.  Творчий цент «Палац культури металургів» ПП «Стіл Сервіс» 

м. Кривий Ріг 

№ 198  

від 28.01.2019 р. до 2024 р. 

61.  Будинок творчості дітей та юнацтва Красилівської міської рад № 196  

від 28.01.2019 р. до 2024 р. 

62.  Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва № 197  

від 28.01.2019 р. до 2024 р. 

63.  58 будинок офіцерів м. Львів  № 59 

від 20.01.2020 р. до 31.06.2025 р. 

64.  Студія сучасної хореографії «М&Dance» м. Львів № 214 
від 10.01.2020 р. до 31.12.2025 р. 

65.  Львівська міська громадська організація КЦ «Дозвілля» № 02  

від 26.12.2019 р. до 31.06.2029 р. 

66.  Золочівський районний Народний дім № 063  
від 30.12.2019 р. до 31.06.2029 р. 

67.  Творча спілка «Прем’єра»  від 01.09 2010 року безтерміновий  

68.  Комунальний заклад «Одеський коледж мистецтв 

ім. К. Ф. Данькевича»  

№ 064  

від 02.12.2019 р. до 31.06.2029 р 

69.  Комунальний заклад Львівської обласної ради «Бродівський 

фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» 

№ 27 

від 07.10.2021 р. до 07.10.2026 р. р 

70.  Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський 

фаховий коледж культури і мистецтв» 

№ 22а 

від. 01.09.2021 до 01.09.2024 р. 

71.  Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський 

фаховий коледж культури і мистецтв» 

№ 26 

від. 07.10.2021 до безтерміновий 

72.  Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка 

№ 116/52-20  

від 12.11.2020 р. до 30.11.2025 р. 

73.  Державний заклад «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» м. Одеса 

№ 70/Д-21  

від 24.09.2021 р. безтерміновий 

74.  Київська муніципальна академія естрадного та циркового 

мистецтва  

№ 21  

від 29.06.2021 р. безтерміновий  

75.  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка 

№ 4  

від 18.09.2018 р. безтерміновий 

76.  Державний заклад «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» 

№ 28 

від 07.10.2016 р. до 07.12.2026 р 

77.  Мелітопольський державний педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького 

від 14.04.2017 р. безтерміновий 

78.  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  №1 

від 04.09.2017 р. безтерміновий 

79.  Рівненський державний гуманітарний університет  № 1  

від 22.09.2015 р. безтерміновий 

80.  Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

№ 3  

 

81.  «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської 

обласної ради 

№ 65 

від 05.01.2022 р. до безтерміновий 

82.  Волинський фаховий коледж культури та мистецтв ім. І. В. 

Стравінського 

№ 67 

від  2022 р. до безтерміновий 



83.  Міський палац культури ім. Г. Хоткевича № 66 

від 24.12.2021 р. до безтерміновий 

84.  Личаківський будинок дитячої та юнацької творчості м. Львова № 68 
від 10.01.2022 р. до безтерміновий 

85.  Львівський мистецький вокально-хореографічний ансамбль 

«Веселі черевички» 

№ 68 

від 10.01.2022 р. до безтерміновий 

86.  КЗ Центр творчості і дозвілля Вишнівецької селищної ради, 
Колектив «Орхідея» 

№ 56 
від 11.12.2021р. до безтерміновий. 

87.  Хореографічна студія “STAN” № 55 

від 11.12.2021р. до безтерміновий 

88.  Палац культури «ПРОМЕТЕЙ», м. Бурштин № 56/1 
від 11.12.2021р. до безтерміновий 

89.  ГО «ЦЕНАТ» № 57 

від 11.12.2021р. до безтерміновий 

90.  Студія  «ЛИСИЦЯProduction» № 58 
від 11.12.2021р. до безтерміновий. 

91.  Професійна мистецька школа О.Савич № 44 

від 08.12.2021р. до безтерміновий 

92.  Львівська обласна громадська організація «Разом» № 29 
від 08.11.2021р. до безтерміновий 

93.  Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської 

міської ради 

№ 49 

від 10.12.2021р. до безтерміновий 

94.  Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької 
творчості Шевченківського району Запорізької міської ради» 

№ 51 
від 10.12.2021р. до безтерміновий 

95.  КЗ ЧОЦЕВ «Юність Буковини» № 52 

від 10.12.2021р. до безтерміновий 

96.  Вокально-хореоргафічний колектив «Диво» при УГКЦ Храмі 
Вознесіння Господньго м. Львів 

№ 53 
від 10.12.2021р. до безтерміновий 

97.  ГО «Арт-простір Коломия» № 54 

від 10.12.2021р. до безтерміновий 

98.  Хмельницька школа мистецтв  № 37 
від 06.12.2021р. до безтерміновий 

99.  КЗ вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради 

№ 38 

від 01.10.2021р. до безтерміновий 

100.  Студія сучасного танцю «Сплеск» № 39 
від 07.12.2021р. до безтерміновий 

101.  ГО «Вау студіо» № 41 

від 08.12.2021р. до безтерміновий 

102.  ГО Студія сучасного танцю «Фюжн» № 42 

від 08.12.2021р. до безтерміновий 

103.  Державний заклад «Центр культури та дозвілля Козівської 

селищної ради 

№ 43 

від 08.12.2021р. до безтерміновий 

104.  Львівська державна хореографічна школа № 45 

від 01.10.2021р. до безтерміновий 

105.  Студія сучасного танцю «WHITE FOX» № 46 

від 08.12.2021р. до безтерміновий 

106.  ГО «Давай танцюй» № 36 

від 05.12.2021р. до безтерміновий 

107.  Народний дім м. Бібрка № 35 

від 18.12.2021р. до безтерміновий 

108.  Благодійний фонд «Мистецький центр ПЛЕЯДА» № 33 

від 19.11.2021р. до безтерміновий 

109.  Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради 

№ 32 

від 12.11.2021р. до безтерміновий 

110.  ГО Молодіжний спортивний клуб «Грація-Південний» № 31 

від 12.11.2021р. до безтерміновий 

111.  КЗ позашкільної освіти Козівський будинок дитячої та юнацької 

творчості «Юність» Козівської селищної ради 

№ 40 

від 07.11.2021р. до 16.12.2026р 



112.  Центр дитячої та юнацької творчості Залізничного р-ну м. Львова № 30 

від 11.10.2021р. до 31.12.2025р 

113.  Центр творчості дітей та юнацтва Галичини Львівської міської 
ради Львівської області 

№ 1 
від 1.10.2021р. до безтерміновий 

114.  Львівський державний палац естетичного виховання учнівської 

молоді 

Угода №64 

від 12.01.2022р. до 08.02.2022 

115.  КБУ «Будинок культури мікрорайону «Роша» м. Черівці № 63 
від 05.01.2022р. до 31.12.2026р 

116.  ДНЗ «ВПУ-34 м. Стрий» № 62 

від 05.01.2022р. до 31.12.2026р 

117.  Новояворівська дитяча школа мистецтв № 61 
від 05.01.2022р. до безтерміновий 

118.  Комунальна установа «Тернопільський міський палац культури 

«Березіль» ім. Л. Курбаса 

№ 60 

від 05.01.2022р. до 31.12.2026р 

119.  ГО Народний дитячо-юнацький ансамбль народного танцю 
«Полуничка» 

№ 59/1 
від 25.01.2020р. до 31.06.2025р 

120.  Брошнів-Осадська ДШМ ім. В. Івасюка № 207 

від 15.12.2020р. до 31.12.2023р 

121.  ГО Балетна школа-театр «L.Stage» № 19/3 
Від 20.12.19р . до 31.12.2023р 

122.  Танцювальна школа Влада Ями № 19/2 

Від 20.12.19 . до 31.12.2023р 

123.  КУ «Народний дім с. Ільковичі Свитазівської сільської ради» 
Львівської обл. 

№ 19/4 
Від 20.12.19р. до 31.12.2023р 

124.  Районний будинок культури, м. Долина № 19/1 

Від 20.12.19  до 31.12.2023р 

125.  Народний дім м. Винники № 70 
Від 20.01.22  до безтерміновий 

 

Розподіл баз практик 

з 2021-2022 навчального року 

 

Забезпечення програмами і базами практик  

освітньої-професійної програми «Хореографія»  

перший (бакалавр) освітній рівень вищої освіти  

спеціальності 024 Хореографія  

галузі знань 02 Культура і мистецтво 

 
№ 

з/п 

Назва 

практики  

 

Семест

р, в 

якому 

передб

ачена 
практик

а 

Трива-

лість 

практики 

(у тижнях) 

Інформа-

ція про 

наявність 

програм 

практик (“+” 
або “-“) 

Найменування бази для проходження 

практики 

Інформація про наявність 

угод про проходження 

практик (реквізити, термін 

дії) 

Спеціальність 024 Хореографія  
1. . Навчальна 

практика 
(навчально

-

ознайомча
) 

2 4 + Ліцей імені Івана Пулюя м. Львів № 203  

від 25.01.2019 р. до 2023 р. 

2.  ГО Культурно-мистецький цент 

«Острів дитинства» м. Львів 

№ 01  

від 25.01.2019 р. до 2024 р 

3.  ГО «Студія танцювальний 

колектив «Віва Денс» м. Львів 

№ 204 

від 28.01.2019 р. до 2023 р 

4.  58 будинок офіцерів м. Львів 

 

№ 59 

від 20.01.2020 р. до 

31.06.2025 р 



5.  Студія сучасної хореографії 

«М&Dance» м. Львів 

№ 214 

від 10.01.2020 р. до 

31.12.2025 р. 

6.  Львівська міська громадська 

організація КЦ «Дозвілля» 

№ 02  

від 26.12.2019 р. до 

31.06.2029 р. 

7.  Навчальна 

практика 
(Керівника 

хореографічн

ого 

колективу) 

4 4 + Ліцей імені Івана Пулюя м. Львів № 203  

від 25.01.2019 р. до 2023 р. 

8.  ГО Культурно-мистецький цент 

«Острів дитинства» м. Львів 

№ 01  

від 25.01.2019 р. до 2024 р 

9.  КЗ Сумський палац дітей та 

юнацтва 

№ 205  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

10.  Бродіська школа естетичного 

виховання  

№ 200  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

11.  Комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Центр 

позашкільної роботи» 

Павлоградської міської ради 
Дніпропетровської обл. 

№ 199  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

12.  КЗ Сокальська ДМШ 

ім. В. Матюка 

№ 202  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

13.  ГО «Студія танцювальний 
колектив «Віва Денс» м. Львів 

№ 204 
від 28.01.2019 р. до 2023 р 

14.  Трускавецька ДМШ 

ім. Р. Савицького  

№ 206  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

15.  Хмельницької школи мистецтв 
«Райдуга» 

№ 201  
від 28.01.2019 р. до 2024 р 

16.  Творчий цент «Палац культури 

металургів» ПП «Стіл Сервіс» м. 

Кривий Ріг 

№ 198  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

17.  Будинок творчості дітей та 

юнацтва Красилівської міської 

рад 

№ 196  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

18.  Хмельницький палац творчості 
дітей та юнацтва 

№ 197  
від 28.01.2019 р. до 2024 р 

19.  58 будинок офіцерів м. Львів № 59 

від 20.01.2020 р. до 
31.06.2025 р 

20.  Студія сучасної хореографії 

«М&Dance» м. Львів 

№ 214 

від 10.01.2020 р. до 

31.12.2025 р 

21.  Львівська міська громадська 

організація КЦ «Дозвілля» 

№ 02  

від 26.12.2019 р. до 

31.06.2029 р 

22.  Золочівський районний Народний 
дім 

№ 063  
від 30.12.2019 р. до 

31.06.2029 р 

23.  Комунальний заклад «Одеський 
коледж мистецтв 

ім. К. Ф. Данькевича»  

№ 064  
від 02.12.2019 р. до 

31.06.2029 р 

24.  Педагогічна 

практика 

6 4 + Ліцей імені Івана Пулюя м. Львів № 203  

від 25.01.2019 р. до 2023 р. 

25.  ГО Культурно-мистецький цент 

«Острів дитинства» м. Львів 

№ 01  

від 25.01.2019 р. до 2024 р 

26.  КЗ Сумський палац дітей та 

юнацтва 

№ 205  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

27.  Бродіська школа естетичного 

виховання  

№ 200  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 



28.  Комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Центр 

позашкільної роботи» 
Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської обл.. 

№ 199  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

29.  КЗ Сокальська ДМШ 
ім. В. Матюка 

№ 202  
від 28.01.2019 р. до 2024 р 

30.  ГО «Студія танцювальний 

колектив «Віва Денс» м. Львів 

№ 204 

від 28.01.2019 р. до 2023 р 

31.  Трускавецька ДМШ 
ім. Р. Савицького  

№ 206  
від 28.01.2019 р. до 2024 р 

32.  Хмельницької школи мистецтв 

«Райдуга» 

№ 201  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

33.  Творчий цент «Палац культури 

металургів» ПП «Стіл Сервіс» м. 
Кривий Ріг 

№ 198  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

34.  Будинок творчості дітей та 

юнацтва Красилівської міської 
рад 

№ 196  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

35.  Хмельницький палац творчості 

дітей та юнацтва 

№ 197  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

36.  58 будинок офіцерів м. Львів № 59 
від 20.01.2020 р. до 

31.06.2025 р 

37.  Студія сучасної хореографії 

«М&Dance» м. Львів 

№ 214 

від 10.01.2020 р. до 
31.12.2025 р 

38.  Львівська міська громадська 

організація КЦ «Дозвілля» 

№ 02  

від 26.12.2019 р. до 

31.06.2029 р 

39.  Золочівський районний Народний 

дім 

№ 063  

від 30.12.2019 р. до 

31.06.2029 р 

40.  Комунальний заклад «Одеський 

коледж мистецтв 

ім. К. Ф. Данькевича»  

№ 064  

від 02.12.2019 р. до 

31.06.2029 р 

41.  Виробнича 
хореографічн

о-

постановочн
а практика 

8 4 + Ліцей імені Івана Пулюя м. Львів № 203  
від 25.01.2019 р. до 2023 р. 

42.  ГО Культурно-мистецький цент 

«Острів дитинства» м. Львів 

№ 01  

від 25.01.2019 р. до 2024 р 

43.  КЗ Сумський палац дітей та 
юнацтва 

№ 205  
від 28.01.2019 р. до 2024 р 

44.  Бродіська школа естетичного 

виховання  

№ 200  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

45.  Комунальний позашкільний 
навчальний заклад «Центр 

позашкільної роботи» 

Павлоградської міської ради 
Дніпропетровської обл. 

№ 199  
від 28.01.2019 р. до 2024 р 

46.  КЗ Сокальська ДМШ 

ім. В. Матюка 

№ 202  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

47.  ГО «Студія танцювальний 
колектив «Віва Денс» м. Львів 

№ 204 
від 28.01.2019 р. до 2023 р 

48.  Трускавецька ДМШ 

ім. Р. Савицького  

№ 206  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

49.  Хмельницької школи мистецтв 
«Райдуга» 

№ 201  
від 28.01.2019 р. до 2024 р 



50.  Творчий цент «Палац культури 

металургів» ПП «Стіл Сервіс» м. 

Кривий Ріг 

№ 198  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

51.  Будинок творчості дітей та 

юнацтва Красилівської міської 

рад 

№ 196  

від 28.01.2019 р. до 2024 р 

52.  Хмельницький палац творчості 
дітей та юнацтва 

№ 197  
від 28.01.2019 р. до 2024 р 

53.  58 будинок офіцерів  № 59 

від 20.01.2020 р. до 
31.06.2025 р 

54.  Студія сучасної хореографії 

«М&Dance» м. Львів 

№ 214 

від 10.01.2020 р. до 

31.12.2025 р 

55.  Львівська міська громадська 

організація КЦ «Дозвілля» 

№ 02  

від 26.12.2019 р. до 

31.06.2029 р 

56.  Золочівський районний Народний 
дім 

№ 063  
від 30.12.2019 р. до 

31.06.2029 р 

57.  Комунальний заклад «Одеський 

коледж мистецтв ім. К. Ф. 
Данькевича»  

№ 064  

від 02.12.2019 р. до 
31.06.2029 р 

 

  



 

Забезпечення програмами і базами практик освітньої програми «Хореографія»  

другий (магістри) освітній рівень вищої освіти  

спеціальності 024 Хореографія  

галузі знань 02 Культура і мистецтво 
 

№ 

з/п 

Найменування практик  Семестр в 

якому 

передба-чена 

практика  

Тривалість 

практики 

 (у тижнях) 

Інформація про 

наявність програм 

практик («+» або 

«-») 

Найменування бази 

проходження практики  

Інформація про наявність угод 

про проходження практик (№, 

дата, строк дії) 

1. Педагогічна 

(асистентська) 

практика 

3 4 + Кафедра режисури та 

хореографії 

факультету культури 

і мистецтв 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка 

На загальних умовах 

79000, м. Львів, 

вул. Валова, 18 

  

2. Виробнича 

(переддипломна) 

практика 

3 4 + Кафедра режисури та 

хореографії 

факультету культури 

і мистецтв 

Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка 

На загальних умовах 

79000, м. Львів, 

вул. Валова, 18 

 

 

  



 

Забезпечення програмами і базами практик  

освітньо-наукової програми «Хореографія»  

третій (доктор філософії) освітній рівень вищої освіти  

спеціальності 024 Хореографія  

галузі знань 02 Культура і мистецтво 
 

№ 

з/п 

Найменування 

практик  

Семестр в 

якому 

передба-

чена 

практика  

Тривалість 

практики 

 (у тижнях) 

Інформація про 

наявність 

програм 

практик («+» 

або «-») 

Найменування бази проходження практики  Інформація про наявність угод 

про проходження практик (№, 

дата, строк дії) 

1. Педагогічна 

практика 

5 4 + Кафедра режисури та 

хореографії факультету 

культури і мистецтв 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка 

На загальних умовах 

79000, м. Львів, 

вул. Валова, 18 

  

2. Сумський державний 
педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка 

№ 116/52-20  
від 12.11.2020 р. до 

30.11.2025 р. 

3. Державний заклад 
«Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені К. Д. 

Ушинського» м. Одеса 

№ 70/Д-21  
від 24.09.2021 р. 

безтерміновий 

4. Київська муніципальна академія 

естрадного та циркового 

мистецтва  

№ 21  

від 29.06.2021 р. 

безтерміновий  

5 Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 

Івана Франка 

№ 4  
від 18.09.2018 р. 

безтерміновий 

6 Київський національний 
університет культури і мистецтв  

від 05.10.2016 р. до 
31.12.2021 р 

7 Державний заклад «Луганський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка» 

від 07.10.2016 р. до 

07.12.2026 р 

8 Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького 

від 14.04.2017 р. 

безтерміновий 

9 Національний педагогічний 
університет імені М.П. 

Драгоманова  

№1 
від 04.09.2017 р. 

безтерміновий 

10 Рівненський державний 

гуманітарний університет  

№ 1  

від 22.09.2015 р. 
безтерміновий 

11 Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка 

№ 3  

 

 

 


