
Бази практик Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка  
№ 

з/п 
Вид практики База практики 

Документ, який засвідчує 

базу практики 

 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

 

1 
Навчально-польова 

практика  

навчально-дослідні ділянки  Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка, Національний 

природний парк  «Кременецькі гори» 

Кременецький ботанічний сад 

договір із Національним 

природним парком 

«Кременецькі гори», 

договір із Кременецьким 

ботанічним садом 

2 
 Ознайомлювальна 

практика 
заклади дошкільної освіти №2,3,5 м. 

Кременця 

договори із закладами 

дошкільної освіти  №2,3,5   

м. Кременця 

3 

Навчально-педагогічна 

практика в групах раннього 

та дошкільного віку 

заклади дошкільної освіти №2,3,5                    

м. Кременця 

договори із закладами 

дошкільної освіти  №2,3,5  

м. Кременця 

4  Літня педагогічна практика 

Заклади дошкільної освіти №2,3,5                       

м. Кременця, заклади дошкільної освіти 

Рівненської, Тернопільської,  Волинської,  

Хмельницької, Львівської обл. 

договори із закладами 

дошкільної освіти та 

відношення завідуючих 

закладів дошкільної освіти 

6 

Переддипломна 

педагогічна практика 
 

заклади дошкільної освіти 

Тернопільської, Рівненської,  Івано-

Франківської, Львівської, Волинської, 

Хмельницької обл. 

договори із закладами 

дошкільної освіти, 

відношення завідуючих 

закладів дошкільної освіти 

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 

1 
Навчальна практика: 

Пленер 

Кременецька обласна гуманітарно-

педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 

Національний природний парк  

«Кременецькі гори»  

Кременецький ботанічний сад 

договір із Національним 

природним парком 

«Кременецькі гори», 

договір із Кременецьким 

ботанічним садом 

2 

Пропедевтична 

(ознайомлювальна) 

практика  

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

3 

 

    Педагогічна практика в 

літніх оздоровчих 

таборах 
 

Кременецька обласна гуманітарно-

педагогічна академія ім. Тараса 

Шевченка, Кременецький обласний 

дитячий психоневрологічний санаторій, 

Літній оздоровчий табір „Лісова казка”                 

с. Борщівка Лановецький р-н, санаторно-

оздоровчий комплекс «Берізка» 

Дубенський р-н Рівненська  обл., Літній 

оздоровчий комплекс «Дружба» (с. 

Новоселиця, Долинський район, Івано-

Франківська обл.), ТОВ «Туристично-

оздоровчий комплекс «Едельвейс» смт 

Микуличин Івано-Франківська обл.) 

дитячий літній оздоровчий комплекс 

«Сокіл» (с. Сокіл Галицький р-н Івано-

Франківська обл.) санаторій «Перлина 

Карпат» с. Вигодівка Долинський р-н 

Івано-Франківська обл. літні оздоровчі 

табори Тернопільської, Рівненської, 

Волинської, Хмельницької, Львівської 

області 

договори із літніми 

оздоровчими таборами, 

оздоровчими комплексами, 

дитячими санаторіями, 

КУТОР «Кременецький 

обласний дитячий 

психоневрологічний 

санаторій»,  

відношення дирекції літніх 

оздоровчих таборів 



5 

 

Навчально-педагогічна 

практика (пробні уроки в 

школі) 

Заклади загальної середньої освіти              

міста Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

6 

Переддипломна 

педагогічна практика 
 

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця, Тернопільської, Рівненської, 

Волинської, Львівської, Івано-

Франківської, Хмельницької областей 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

відношення директорів 

закладів загальної середньої 

освіти 

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

 

1 

Пропедевтична 

(ознайомлювальна) 

практика  

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

2 

    Педагогічна практика в 

літніх оздоровчих 

таборах 
 

Кременецька обласна гуманітарно-

педагогічна академія ім. Тараса 

Шевченка, 

Кременецький обласний дитячий 

психоневрологічний санаторій, Літній 

оздоровчий табір „Лісова казка”                 

с. Борщівка Лановецький р-н, санаторно-

оздоровчий комплекс «Берізка» 

Дубенський р-н Рівненська  обл.  

ТОВ «Туристично-оздоровчий комплекс 

«Едельвейс» смт Микуличин Івано-

Франківська обл.) 

Літній оздоровчий комплекс «Дружба»  

(с. Новоселиця, Долинський район, Івано-

Франківська обл.) 

дитячий літній оздоровчий комплекс 

«Сокіл» (с. Сокіл Галицький р-н Івано-

Франківська обл.)  

санаторій «Перлина Карпат» с. Вигодівка 

Долинський р-н Івано-Франківська обл. 

літні оздоровчі табори Тернопільської, 

Рівненської, Волинської, Хмельницької, 

Львівської області 

договори із літніми 

оздоровчими таборами, 

оздоровчими комплексами, 

дитячими санаторіями, 

КУТОР «Кременецький 

обласний дитячий 

психоневрологічний 

санаторій»,  

відношення дирекції літніх 

оздоровчих таборів 

3 

Навчально-педагогічна 

практика (пробні уроки в 

школі) 

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

4 

Переддипломна 

педагогічна практика 
 

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця, Тернопільської, Рівненської, 

Волинської, Львівської, Івано-

Франківської, Хмельницької областей 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

відношення директорів 

закладів загальної середньої 

освіти 

 

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

 

 

1 

Навчальна практика з 

удосконалення умінь і 

навичок з обробки 

матеріалів 

Кременецька обласна гуманітарно-

педагогічна академія ім. Тараса 

Шевченка 

 

2 

Пропедевтична 

(ознайомлювальна) 

практика  

Заклади загальної середньої освіти           

міста Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 



3 

    Педагогічна практика в 

літніх оздоровчих 

таборах 
 

Кременецька обласна гуманітарно-

педагогічна академія ім. Тараса 

Шевченка, Кременецький обласний 

дитячий психоневрологічний санаторій, 

Літній оздоровчий табір „Лісова казка”                 

с. Борщівка Лановецький р-н, санаторно-

оздоровчий комплекс «Берізка» 

Дубенський р-н Рівненська  обл.  

ТОВ «Туристично-оздоровчий комплекс 

«Едельвейс» смт Микуличин Івано-

Франківська обл.), Літній оздоровчий 

комплекс «Дружба» (с. Новоселиця, 

Долинський район, Івано-Франківська 

обл.) дитячий літній оздоровчий  

комплекс «Сокіл» (с. Сокіл Галицький р-

н Івано-Франківська обл.)  санаторій 

«Перлина Карпат» с. Вигодівка 

Долинський р-н Івано-Франківська обл. 

літні оздоровчі табори Тернопільської, 

Рівненської, Волинської, Хмельницької, 

Львівської області 

договори із літніми 

оздоровчими таборами, 

оздоровчими комплексами, 

дитячими санаторіями, 

КУТОР «Кременецький 

обласний дитячий 

психоневрологічний 

санаторій»,  

відношення дирекції літніх 

оздоровчих таборів 

4 Навчально-педагогічна 

практика (пробні уроки і 

заняття в школі, в 

позашкільних навчальних 

закладах) 

Заклади загальної середньої освіти           

міста Кременця, Кременецький районний 

центр дитячої творчості 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                                                 

міста Кременця, договір із 

Кременецьким районним 

центром дитячої творчості 

5 

Переддипломна 

педагогічна практика 
 

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця, Тернопільської, Рівненської, 

Волинської, Львівської, Івано-

Франківської, Хмельницької областей 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

відношення директорів 

закладів загальної середньої 

освіти 

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 

 

1 

 

 

Пропедевтична 

(ознайомлювальна) 

практика  

Заклади загальної середньої освіти           

міста Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

2 
Педагогічна практика в 

літніх мовних таборах 
Заклади загальної середньої освіти           

міста Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

3 

Навчально-педагогічна 

практика (пробні уроки в 

школі) 

Заклади загальної середньої освіти           

міста Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

4 

Переддипломна 

педагогічна практика 
 

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця, Тернопільської, Рівненської, 

Волинської, Львівської, Івано-

Франківської, Хмельницької областей 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

відношення директорів 

закладів загальної середньої 

освіти 

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

 

1 Фольклорна практика 
Тернопільська, Рівненська, Волинська, 

Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська 

області 

 

2 
Діалектологічна 

практика 

Тернопільська, Рівненська, Волинська, 

Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська 

області 

 

3 

Пропедевтична 

(ознайомлювальна) 

практика  

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 



4 

Навчально-педагогічна 

практика (пробні уроки в 

школі) 

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

5 

Переддипломна 

педагогічна практика 
 

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця, Тернопільської, Рівненської, 

Волинської, Львівської, Івано-

Франківської, Хмельницької областей 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

відношення директорів 

закладів загальної середньої 

освіти 

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія) 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
 

 

 

1 

 

Навчально-польові 

практики  

Національний природний парк  

«Кременецькі гори» 

Кременецький ботанічний сад, 

 навчально-дослідні ділянки Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

договір із Національним 

природним парком 

«Кременецькі гори», 

договір із Кременецьким 

ботанічним садом 

2 

Пропедевтична 

(ознайомлювальна) 

практика  

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

3 

Навчально-педагогічна 

практика (пробні уроки в 

школі) 

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

4 

Переддипломна 

педагогічна практика 
 

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця, Тернопільської, Рівненської, 

Волинської, Львівської, Івано-

Франківської, Хмельницької областей 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

відношення директорів 

закладів загальної середньої 

освіти 

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) 

1 
Навчальна практика: 

табірні збори 

Комунальна установа Тернопільської 

обласної ради Тернопільська обласна 

дитячо-юнацька спортивна школа із 

зимових видів спорту, 

Кременецька дитячо-юнацька 

спортивна школа імені Андрія Пушкара  

договір із КУТОР 

Тернопільська обласна 

дитячо-юнацька спортивна 

школа із зимових видів 

спорту,  договір із 

Кременецькоюдитячо-

юнацькою спортивною 

школою імені Андрія 

Пушкара 

2 

Пропедевтична 

(ознайомлювальна) 

практика  

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

3 

    Педагогічна практика 

в літніх оздоровчих 

таборах 
 

Кременецька обласна гуманітарно-

педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, 

Кременецький обласний дитячий 

психоневрологічний санаторій, Літній 

оздоровчий табір „Лісова казка”                 с. 

Борщівка Лановецький р-н, санаторно-

оздоровчий комплекс «Берізка» 

Дубенський р-н Рівненська  обл.  

ТОВ «Туристично-оздоровчий комплекс 

«Едельвейс» смт Микуличин Івано-

Франківська обл.) 

Літній оздоровчий комплекс «Дружба» (с. 

Новоселиця, Долинський район, Івано-

Франківська обл.) 

дитячий літній оздоровчий комплекс 

«Сокіл» (с. Сокіл Галицький р-н Івано-

Франківська обл.)  

договори із літніми 

оздоровчими таборами, 

оздоровчими комплексами, 

дитячими санаторіями, 

КУТОР «Кременецький 

обласний дитячий 

психоневрологічний 

санаторій»,  

відношення дирекції літніх 

оздоровчих таборів 



санаторій «Перлина Карпат» с. Вигодівка 

Долинський р-н Івано-Франківська обл. 

літні оздоровчі табори Тернопільської, 

Рівненської, Волинської, Хмельницької, 

Львівської області 

5 

Навчально-педагогічна 

практика (пробні уроки в 

школі) 

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

міста Кременця 

6 

Переддипломна 

педагогічна практика 
 

Заклади загальної середньої освіти міста 

Кременця, Тернопільської, Рівненської, 

Волинської, Львівської, Івано-

Франківської, Хмельницької областей 

договори із закладами 

загальної середньої освіти                        

відношення директорів 

закладів загальної середньої 

освіти 

 


