
                                                                              Затверджено: 

             Рішенням ради педагогічного факультету 

                                                від  29  серпня 2019 року (протокол № 10 ) 

ГРАФІК 

проведення практик на педагогічному факультеті 

Кам’янець-Подільського  національного  університету імені Івана Огієнка на 2019-2020 н. р. 
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Денна форма навчання 
Спеціальність: Дошкільна освіта.  

Навчальні практики 

 

1. 012  Дошкільна освіта          

за освітньо-

професійною 

програмою 

Дошкільна освіта з 

додатковою 

спеціальністю 

Початкова освіта / 

спеціалізацією 

Логопедія 

ІІ 36 1 Навчальна педагогічна 

практика 

 

20.01 – 14.02. 4 4 Кафедра 

теорії та 

методик 

дошкільної 

освіти;  

 

Кафедра 

психології 

освіти 

ДНЗ міста  

Кам’янець-   

Подільського  

залік 

2. 012  Дошкільна освіта          

за освітньою 

програмою 

Дошкільна освіта 

ІІІ 18 1 Педагогічна практика 

 

20.01 – 14.02. 4 6 Кафедра теорії 

та методик 

дошкільної 

освіти;  

 

Кафедра 

психології 

освіти 

ДНЗ міста  

Кам’янець-   

Подільського  

залік 
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Виробничі   практики  

1. 012  Дошкільна освіта 

за освітньою 

програмою         

Дошкільна освіта 

ІV 17 1 Педагогічна практика 

 

13.01 – 14.02 5 8 Кафедра 

теорії та 

методик 

дошкільної  

освіти;  

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти 

ДНЗ міста  

Кам’янець-   

Подільського  

Дифер

енційо

ваний  

залік 

2. Ступінь вищої освіти 

«Магістр» 

012 Дошкiльна 

освiта  

за освітньо-

професійною 

програмою 

Дошкiльна освiта  

з додатковою 

спеціальністю  

Початкова освіта           

І 

 

13 1 Виробнича педагогічна 

практика   в початковій 

школі 

20.01 – 14.02 4 2 Кафедра 

теорії та 

методик 

початкової 

освіти;  

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти 

ЗЗСО  

 м. Кам’янця-

Подільського 

 

Дифер

енційо

ваний  

залік 
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 Ступінь вищої освіти 

«Магістр» 

012 Дошкiльна 

освiта  

освітньо-професійна 

програма 

Дошкiльна освiта  

(за умовами 

перехресного 

вступу)          

І 

 

2 1 Виробнича педагогічна 

практика   в закладі 

дошкільної освіти 

20.01 – 14.02 4 2 Кафедра 

теорії та 

методик 

дошкільної 

освіти;  

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти 

ЗЗСО  

 м. Кам’янця-

Подільського 

 

Дифер

енційо

ваний  

залік 

3. Освітній ступінь  

«Магістр» 

012 Дошкiльна 

освiта  

за освітньою 

програмою 

Дошкiльна освiта  

з додатковою 

спеціальністю 013 

Початкова освіта  

ІІ 16 1 Педагогічна 

(асистентська) практика 

30.09 – 25.10.   4 3 Кафедра 

теорії та 

методик 

дошкільної 

освіти;  

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти 

Кафедра теорії та 

методик 

дошкільної   

освіти 

Дифер

енційо

ваний  

залік 

Спеціальність: Початкова освіта 

Навчальні практики 

 

1 013 Початкова освіта 

за освітньо-

професійною 

програмою Початкова 

освіта з додатковою 

спеціальністю 

«Дошкільна освіта»/ з 

ІІ 34 2 Навчальна 

пропедевтична практика 

практика в закладах 

початкової освіти 

20.01-14.02  4 4 Кафедра 

теорії та 

методик 

початкової  

освіти 

ЗЗСО                  

м. Кам’янець-

Подільського 

Залік  
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додатковою 

предметною 

спеціальністю «Мова 

і література 

(англійська)» 

2 013  Початкова  освіта 

за освітньою 

програмою Початкова 

освіта 

ІІІ 37 2 Навчально-виховна 

практика в початковій 

школі 

20.01-14.02  4 6 Кафедра 

теорії та 

методик 

початкової  

освіти 

ЗЗСО                  

м. Кам’янець-

Подільського 

Залік 

                                                                                                               Виробничі   практики  

1. 013 

Початкова освіта за 

освітньою програмою 

Початкова освіта 

 

ΙV 30 2 Педагогічна практика в 

початковій школі 

 

13.01 –07.02. 4 

 

 

8 Кафедра 

теорії та  

методик 

початкової  

освіти; 

Кафедра 

педагогіки 

та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти. 

ЗЗСО  

м. Кам’янець-

Подільського  

Дифер

енційо

ваний  

залік 
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  2. Ступінь вищої 

освіти «Магістр» 

013 Початкова 

освіта 

за освітньо-

професійною 

програмою 

Початкова освіта 

з додатковою 

спеціальністю  

1. Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська) / 

2. Середня освіта 

(Мова і література 

(німецька) 

І 

 

17 

 

1 Виробнича практика з 

англійської / німецької 

мови  в початковій школі 

 

 

27.01 – 21.02 4 2 Кафедра 

теорії та  

методик 

початкової  

освіти 

 

 

 

ЗЗСО  

України 

Дифер

енційо

ваний 

залік 

 Ступінь вищої 

освіти «Магістр» 

013 Початкова 

освіта 

освітньо-професійна 

програма 

Початкова освіта 

(за умовами 

перехресного 

вступу) 

І 

 

3 

 

1 Виробнича практика  в 

початковій школі 

 

 

27.01 – 21.02 4 2 Кафедра 

теорії та  

методик 

початкової  

освіти 

 

 

 

ЗЗСО  

України 

Дифер

енційо

ваний 

залік 
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3. Освітній ступінь 

«Магістр» 

013 Початкова 

освіта 

за освітньою 

програмою 

Початкова освіта 

з додатковою 

спеціальністю 014 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська / 

німецька) /  

з додатковою 

спеціалізацією 

Інформатика  / 

Виховна робота в 

інтернатних 

закладах 

ІІ 

 

 

 

26 1 Педагогічна 

(асистентська) практика 

 

30.09 – 25.10. 4 3 Кафедра 

теорії та 

методик  

початкової  

освіти;  

 

Кафедра 

педагогіки 

та 

управління 

навчальним 

закладом; 

 

Кафедра 

психології 

освіти 

Кафедра теорії та 

методик 

початкової  

освіти 

Дифер

енційо

ваний 

залік 

Спеціальність: Образотворче   мистецтво 

Навчальні практики 

 

1 023Образотворче   

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

за освітньо-

професійною 

програмою 

Образотворче 

мистецтво з 

додатковою 

ІІ 3 1 Зимовий пленер 09.12- – 20.12 2 3 Кафедра  

образотворчог

о і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Залік 
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спеціалізацією 

«Дизайн» 

 023Образотворче   

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

за освітньо-

професійною 

програмою 

Образотворче 

мистецтво з 

додатковою 

спеціалізацією 

«Дизайн» 

ІІ 7 1 Навчальна біонічна 

практика 

01.06-12.06 2 4 Кафедра  

образотворчог

о і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Залік 

Виробничі   практики  

1. 023 Образотворче     

мистецтво, 

декоративно-

прикладне мистецтво, 

реставрація за 

освітньою програмою 

Образотворче 

мистецтво 

 

ΙΙΙ 3 1 Фахова практика у 

видавництві 

01.06 – 12.06. 2 6 Кафедра  

образотворчог

о і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Редакційно-

видавничий 

відділ 

університету, 

кафедра 

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів мистецтва. 

Дифер

енційо

ваний 

залік. 

2. 023 Образотворче     

мистецтво, 

декоративно-

прикладне мистецтво, 

реставрація за 

освітньою програмою 

Образотворче 

мистецтво 

ΙV 6 1 Фахова практика у музеї 

 

 

11.11 – 20.12. 6 7 Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Музей історії 

університету 

Дифер

енційо

ваний 

залік 
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 Ступінь  вищої 

освіти «Магістр» 

023 Образотворче     

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація за 

освітньо-професійною  

програмою 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

спеціалізація 

 1. ДПМ / 2. РТМ 

І 6 1 Виробнича  практика у 

спеціалізованих 

навчальних закладах 

30.03-24.04 4 2 Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 

 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 

Дифер

енційо

ваний  

залік 

Спеціальність: Образотворче   мистецтво* 

Навчальні практики 

 

1 014 Середня освіта 

(Образотворче   

мистецтво) за 

освітньо-професійною 

програмою  

Образотворче 

мистецтво 

ΙІ 3 1 Зимовий пленер 09.12 – 20.12 2 3 Кафедра  

образотворчо-

го і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Залік 

2 014 Середня освіта 

(Образотворче   

мистецтво) за 

освітньо-професійною 

програмою  

Образотворче 

мистецтво 

ΙІ 3 1 Літній пленер 08.06 – 19.06 2 4 Кафедра  

образотворчо-

го і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

Залік 
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творів 

мистецтва. 
мистецтва. 

Виробничі   практики 
1 014 Середня освіта 

(Образотворче   

мистецтво) за 

освітньою програмою  

Образотворче 

мистецтво 

ΙІІ 9 1 Музейна практика / 

Художня (проектна) 

25.05 – 05.06. 2 6 Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації творів 

мистецтва. 

Дифер

енційо

ванийз

алік 

2. 014.12 Середня освіта 

(Образотворче   

мистецтво) за 

освітньою програмою  

Образотворче 

мистецтво 

ΙV 6 1 Педагогічна практика 

 

04.11 – 13.12 6 7 Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва; 

Кафедра 

педагогіки та 

управління  

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти. 

ЗЗСО 

м. Кам’янець-

Подільського 

Дифер

енційо

ваний  

залік 

3 Ступінь  вищої 

освіти «Магістр» 

014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) за 

освітньо-професійною 

програмою  

Середня освіта 

(Образотворче 

І 4 1 Виробнича  практика у 

спеціалізованих 

навчальних закладах 

30.03-24.04 4 2 Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 

 

СЗОШ, художні 

школи , коледж 

культури і 

мистецтва, 

професійний 

художній ліцей 

Дифер

енційо

ваний  

залік 
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мистецтво) 

спеціалізація 

1.Дизайн /  

2. Художні промисли  

4 Ступінь  вищої 

освіти «Магістр» 

014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) освітньо-

професійна програма  

Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво)   

(за умовами 

перехресного вступу) 

І 1 1 Виробнича  практика у 

спеціалізованих 

навчальних закладах 

30.03-24.04 4 2 Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 

 

СЗОШ, художні 

школи , коледж 

культури і 

мистецтва, 

професійний 

художній ліцей 

Дифер

енційо

ваний  

залік 

5 Освітній ступінь  

«Магістр» 

014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) за 

освітньою програмою  

Образотворче 

мистецтво  

Додаткова 

спеціалізація Художні 

промисли  

ІІ 4 1 Педагогічна 

(асистентська) практика 

30.09-25.10 4 3 Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти. 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 

Дифер

енційо

ваний  

залік 

6 Освітній ступінь  

«Магістр» 

014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) за 

ІІ 1 1 Педагогічна 

(асистентська) практика 

30.09-25.10 4 3 Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

Дифер

енційо

ваний  

залік 
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освітньою програмою  

Образотворче 

мистецтво  

(за умовами 

перехресного вступу) 

реставрації 

творів 

мистецтва 

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти. 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 

                                                                   Спеціальність: Реставрація творів мистецтва 

Навчальні практики 

1 023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація за 

освітньо-професійною 

програмою 

Реставрація творів   

мистецтва             

ІІ 4 1 Зимовий пленер 09.12-20.12 2 3 Кафедра  

образотворчого 

і декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Кафедра 

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації творів 

мистецтва. 

Залік 

2 023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація за 

освітньо-професійною 

програмою 

Реставрація творів   

мистецтва             

ІІ 4 1 Етнографічна практика 01.06-12.06 2 4 Кафедра  

образотворчого 

і декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Кафедра 

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації творів 

мистецтва. 

Залік 

                                                                                                                      Виробничі   практики   
 

1. 023 Образотворче 

мистецтво, 

ІІІ 3 1 Реcтавраційно-виробнича 

практика 

25.05 –19.06. 4 6 Кафедра  

образотворчого 

Кафедра 

образотворчого і 
Дифер

енційо
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декоративне 

мистецтво, 

реставрація за 

освітньою програмою 

Реставрація творів   

мистецтва             

і декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації творів 

мистецтва. 

ваний 

залік 

2. 023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація за 

освітньою програмою 

Реставрація творів   

мистецтва                  

ΙV 13 1 Реcтавраційно-виробнича 

практика 

10.02 –06.03. 4 8 Кафедра  

образотворчого 

і декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Кафедра 

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації творів 

мистецтва. 

Дифер

енційо

ваний 

залік 

3. Освітній ступінь 

«Магістр» 023  

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація за 

освітньою програмою 

Реставрація творів 

мистецтва  

 

ІІ 7 1 Педагогічна 

(асистентська) 

практика 

 

30.09 –25.10 

 

4 

 

3 

 

Кафедра  

образотворчого 

і декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів;  

 

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом;  

 

Кафедра 

психології 

освіти. 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Дифер

енційо

ваний 

залік 
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4. Освітній ступінь 

«Магістр» 023  

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація за 

освітньою програмою 

Реставрація творів 

мистецтва  

ІІ 

 

7 1 Фахова практика 18.11 – 06.12. 3 3 Кафедра  

образотворчого 

і декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Дифер

енційо

ваний  

залік 

           Спеціальність: Декоративно-прикладне мистецтво  

Навчальні практики 

1 023  

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація за 

освітньо-професійною 

програмою 

Декоративно-

прикладне мистецтво 

з додатковою 

спеціалізацією 

«Ювелірна справа» 

ІІ 4 1 Навчальна  музейно-

ознайомлювальна 

практика 

09.12 – 20.12 2 3 Кафедра  

образотворчого 

і декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Музей історії 

університету 

Залік  

2 023  

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація за 

освітньо-професійною 

програмою 

Декоративно-

прикладне мистецтво 

ІІ 4 1 Навчальна  біонічна 

практика 

25.05-05.06 2 4 Кафедра  

образотворчого 

і декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації творів 

мистецтва. 

Залік  
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з додатковою 

спеціалізацією 

«Ювелірне 

мистецтво» 

Виробничі практики 
            

1 023  

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація за 

освітньою програмою 

Декоративно-

прикладне мистецтво 

ІV 6 1 Переддипломна практика 04.05-22.05 3 8 Кафедра  

образотворчого 

і декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації творів 

мистецтва 

Дифер

енційо

ваний 

залік 

2 Освітній ступінь 

«Магістр» 023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація за 

освітньою програмою 

Декоративно-

прикладне мистецтво  

ІІ 6 1 Педагогічна 

(асистентська) практика  

30.09 – 25.10 4 3 Кафедра  

образотворчого 

і декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів;  

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом;  

Кафедра 

психології 

освіти. 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 

Дифер

енційо

ваний 

залік 

3 Освітній ступінь 

«Магістр» 023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

ІІ 6 1 Фахова практика  18.11 – 06.12. 3 3 Кафедра  

образотворчого 

і декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації творів 

мистецтва. 

Дифер

енційо

ваний 

залік 
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реставрація за 

освітньою програмою 

Декоративно-

прикладне мистецтво  

мистецтва. 

Спеціальність:   Музичне мистецтво 

Навчальні практики 
1 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

за освітньо-

професійною 

програмою Середня 

освіта (Музичне 

мистецтво) 

(на основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст»)  

Ι 8 1 Навчальна педагогічна 

практика в закладах 

початкової та загальної 

середньої освіти 

20.01.-31.01 2 2 Кафедра 

музичного 

мистецтва 

ЗЗСО 

м.Кам’янець-

Подільського 

залік 

2 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

за освітньо-

професійною 

програмою Музичне 

мистецтво (на основі 

ОКР «молодший 

спеціаліст»)  

ΙІ 6 1 Навчальна педагогічна 

практика у 

спеціалізованих 

навчальних закладах 

09.12.-20.12 2 3 Кафедра 

музичного 

мистецтва 

Спеціалізовані 

навчальні 

заклади 

м.Кам’янець-

Подільського 

залік 

3 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

за освітньо-

професійною 

програмою Музичне 

мистецтво  

ΙІ 8 1 Навчальна педагогічна 

практика у початковій 

школі 

20.01-31.01 2 4 Кафедра 

музичного 

мистецтва 

ЗЗСО 

м.Кам’янець-

Подільського 

залік 

 Виробничі   практики 
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1. 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

за освітньо-

професійною 

програмою Музичне 

мистецтво 

(«молодший 

спеціаліст»)  

ΙІ 6 1 Виробнича педагогічна 

практика в закладах 

початкової та загальної 

середньої освіти 

13.01-07.02 4 4 Кафедра 

музичного 

мистецтва 

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти 

ЗЗСО 

м.Кам’янець-

Подільського 

Дифер

енційо

ваний 

залік 

2. 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

за освітньою 

програмою Музичне  

мистецтво 

 

ΙV 5 1 Педагогічна практика  

 

03.02 – 13.03. 6 8 Кафедра 

музичного 

мистецтва;  

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти 

ЗЗСО                  

м.Кам’янець-

Подільського 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

Д
и

ф
ер

ен
ц

ій
о
в
ан

и
й

 з
ал

ік
  
 

3. Ступінь  вищої 

освіти «Магістр»  

014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

за освітньо-

професійною 

програмою Середня 

освіта (Музичне 

мистецтво) 

І 7 1 Виробнича практика у 

спеціалізованих 

навчальних закладах 

 

30.03 – 24.04. 4 2 Кафедра 

музичного 

мистецтва 

Спеціалізовані 

навчальні 

заклади 

 України   

(музичні 

школи) 

Дифер

енційо

ваний 

залік 
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4. Освітній ступінь  

«Магістр»  

014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

за освітньою 

програмою Музичне 

мистецтво  

ІІ 7 1 Педагогічна 

(асистентська) практика  

30.09 – 25.10 4 3 Кафедра 

музичного 

мистецтва; 

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти 

Кафедра 

музичного 

мистецтва  

Дифер

енційо

ваний 

залік 

Спеціальність:   Управління навчальним закладом 

Виробничі   практики 
            

1 Освітній ступінь  

«Магістр»  

073 Менеджмент за 

освітньою програмою 

Управління 

навчальним закладом  

ΙІ 4 

 

 

 

 

 

 

 

1 Управлінська практика у 

вищій школі та закладах 

управління освітою 

30.09 -25.10 4 3 Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом 

Навчальні 

заклади вищої 

освіти І-ІV рівнів 

акредитації та 

управління 

освіти 

 м. Кам’янця-

Подільського 

Дифер

енційо

ваний  

залік 

Заочна форма навчання 
Спеціальність: Дошкільна освіта 

Навчальні практики 

1 012  Дошкільна освіта 

за освітньою 

програмою 

Дошкільна освіта 

ІІІ 29 1 Педагогічна практика 03.02 – 28.02          

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Кафедра 

теорії та 

методик 

дошкільної  

освіти;  

 

. 

Дошкільні 

навчальні 

заклади 

України 

Залік  



 18 

2 012 Дошкільна  освіта 

 за освітньо-

професійною 

програмою 

Дошкільна освіта    

(на основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст»)    

ІІ 12 1 Навчальна педагогічна 

практика  

30.09 – 25.10          4 3 Кафедра 

теорії та 

методик 

дошкільної  

освіти;  

 

 

Дошкільні 

навчальні 

заклади 

України 

  

залік 

3 012 Дошкільна  освіта 

 за освітньо-

професійною 

програмою 

Дошкільна освіта    з 

додатковою 

спеціальністю 

«Початкова освіта» / 

спеціалізацією 

«Логопедія» 

ІІ 16 1 Навчальна педагогічна 

практика  

03.02 – 28.02          4 4 Кафедра 

теорії та 

методик 

дошкільної  

освіти;  

 

 

Дошкільні 

навчальні 

заклади 

України 

  

залік 

Виробничі практики 

1. 012 Дошкільна  освіта 

 за освітньо-

професійною 

програмою 

Дошкільна освіта    

(на основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст»)    

ІІ 12 1 Виробнича педагогічна 

практика в закладах 

дошкільної освіти 

03.02.- 27.03.          8 4 Кафедра 

теорії та 

методик 

дошкільної  

освіти;  

 

Кафедра 

психології 

освіти. 

Дошкільні 

навчальні 

заклади 

України 

Дифер

енційо

ваний  

залік 

2. 012 Дошкільна освіта 

за освітньою 

програмою 

Дошкільна освіта 

IV 34 1 Педагогічна практика 03.02 – 06.03 5 8 Кафедра 

теорії та 

методик 

дошкільної 

освіти;  

 

Дошкільні 

навчальні 

заклади 

України 

Дифер

енційо

ванийз

алік 
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Кафедра 

психології 

освіти. 

3 Ступінь вищої освіти 

«Магістр» 

012 Дошкільна освіта 

за освітньо-

професійною 

 програмою  

Дошкільна освіта  

І 31 1 Виробнича 

організаційно-методична 

практика в закладах 

дошкільної освіти  

10.02 – 06.03 4 2 Кафедра 

теорії та 

методик 

дошкільної  

освіти;  

Дошкільні 

навчальні 

заклади України 

Дифер

енційо

ваний  

залік 

4 Освітній ступінь 

«Магістр» 

012 Дошкільна освіта 

за освітньою 

 програмою  

Дошкільна освіта  

І 26 1 Педагогічна 

(асистентська) практика 

30.09-25.10 4 3 Кафедра 

теорії та 

методик 

дошкільної  

освіти; 

Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти. 

Кафедра теорії та 

методик 

дошкільної  

освіти 

Дифер

енційо

ванийз

алік 

Спеціальність: Початкова освіта 

Навчальні  практики 

 

1 013 Початкова  освіта 

за освітньо-

професійною 

програмою Початкова  

освіта (на основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

ІІ 10 1 Навчальна педагогічна 

практика в закладах 

початкової освіти 

30.09 – 25.10 4 3 Кафедра 

теорії та 

методик 

початкової  

освіти 

ЗЗСО України Залік  

2 013  Початкова  освіта 
за освітньо-професійною 

програмою Початкова освіта з 

ІІ 14 1  Навчальна 

пропедевтична практика 

03.02 – 28.02 4 4 Кафедра 

теорії та 

ЗЗСО України Залік  
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додатковою спеціальністю 

«Дошкільна освіта» / з 
додатковою предметною 

спеціальністю «Мова і 

література (англійська)» 

в закладах початкової 

освіти 

методик 

початкової  

освіти 

3 013  Початкова  освіта 

за освітньою 

програмою Початкова 

освіта 

ІІІ 23 1  Навчально-виховна 

практика в початковій 

школі 

03.02 – 28.02 4 6 Кафедра 

теорії та 

методик 

початкової  

освіти 

ЗЗСО України Залік  

Виробничі практики  

1. 013 Початкова  освіта 

за освітньо-

професійною 

програмою Початкова 

освіта (на основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст»)      

ІІ 10 1 Виробнича педагогічна 

практика в закладах 

початкової освіти 

 

03.02 – 27.03. 8 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Кафедра 

теорії та 

методик 

початкової  

освіти; 

Кафедра 

педагогіки 

та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти. 

ЗЗСО України Дифер

енційо

ваний  

залік 

2. 013 Початкова  освіта 

за освітньою 

програмою Початкова 

освіта 

ΙV 

 

32 1 Педагогічна практика в 

початковій школі 

 

03.02– 28.02 4 

 

 

8 Кафедра теорії та 

методик 

початкової  

освіти; Кафедра 

педагогіки та 

управління 
навчальним 

закладом; 

Кафедра 
психології освіти. 

ЗЗСО України Дифер

енційо

ваний  

залік 



 21 

3 Ступінь вищої освіти 

«Магістр» 

013 Початкова освіта 

за освітньо-

професійною 

 програмою  

Початкова освіта 

додаткова 

спеціальність: 

Середня освіта (Мова 

і література 

(англійська ) / 2. 

Середня освіта (Мова 

і література 

(німецька) 

І 21 1 Виробнича практика з 

англійської / німецької 

мови в початковій школі 

10.02 – 06.03 4 2 Кафедра 

теорії та 

методик 

початкової  

освіти  

ЗЗСО України Дифер

енційо

ваний  

залік 

4 Ступінь вищої освіти 

«Магістр» 

013 Початкова освіта 

освітньо-професійна 

 програма  

Початкова освіта 

додаткова  

(за умовами 

перехресного вступу) 

І 10 1 Виробнича практика 

 в початковій школі 

10.02 – 06.03 4 2 Кафедра 

теорії та 

методик 

початкової  

освіти  

ЗЗСО України Дифер

енційо

ваний  

залік 



 22 

5 Освітній ступінь 

«Магістр» 

013 Початкова освіта 

за освітньою 

 програмою  

Початкова освіта 

ІІ 34 1 Педагогічна 

(асистентська) практика 

30.09 – 25.10. 4 3 Кафедра 

теорії та 

методик 

початкової  

освіти; 

Кафедра 

педагогіки  

та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти. 

Кафедра теорії та 

методик 

початкової  

освіти   

Дифер

енційо

ваний  

залік 

Спеціальність: Образотворче   мистецтво 

Навчальні практики 

 

1. 014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) за 

освітньо-професійною 

програмою 

Образотворче 

мистецтво   

(на основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

ΙІ 5 1 Навчально-творча практика 30.09 – 11.10 2 3 Кафедра  

образотворчог

о і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Залік 
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2 014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) за 

освітньо-професійною 

програмою Середня 

освіта (Образотворче 

мистецтво)   

(на основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

Ι 5 1 Пленер 03.02 – 14.02 2 2 Кафедра  

образотворчог

о і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва. 

Залік 

                                                                                                                            Виробничі практики  

1. 014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) за 

освітньо-професійною 

програмою 

Образотворче 

мистецтво   

(на основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

ІІ 5 1 Виробнича педагогічна 

практика в закладах загальної 

середньої освіти 

03.02 – 28.02 4 4 Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-
прикладного 

мистецтва та 

реставрації творів 
мистецтва. 

Кафедра 

педагогіки та 
управління 

навчальним 

закладом; 
Кафедра 

психології освіти 

ЗЗСО  

України 

Дифер

енційо

ваний  

залік 

 

3 Ступінь  вищої 

освіти «Магістр»  

 014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) за 

освітньо-професійною 

програмою Середня 

освіта (Образотворче 

мистецтво) 

спеціалізація 1. 

Дизайн / 2. Художні 

промисли  

І 8 1 Виробнича практика у 

спеціалізованих навчальних 

закладах 

30.03 – 24.04. 4 2 Кафедра  

образотворчог

о і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 

СЗОШ, художні 

школи ,коледж 

культури і 

мистецтва, 

професійні 

художні ліцеї 

України 

Дифер

енційо

ваний 

залік 
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4 Освітній ступінь  

«Магістр»  

 014 Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) за 

освітньою програмою 

Образотворче 

мистецтво  з 

додатковою 

спеціалізацією 

Художні промисли 

ІІ 5 1 Педагогічна (асистентська) 

практика 

30.09 – 25.10 4 3 Кафедра  

образотворчог

о і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 
Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти 

Кафедра  

образотворчого і 

декоративно-

прикладного 

мистецтва та 

реставрації 

творів 

мистецтва 

Дифер

енційо

ваний 

залік 

Спеціальність: Музичне мистецтво 

Навчальні практики 

1. 014 Середня освіта 

(Музичне  

мистецтво) за 

освітньо-

професійною 

програмою Музичне  

мистецтво 

(на  основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

ІІ 

 

22 1 Навчальна педагогічна практика 

у спеціалізованих навчальних 

закладах 

30.09 –11.10 2 3 Кафедра 

музичного 

мистецтва 

Спеціалізовані 

навчальні заклади 

України 

залік 

2. 014 Середня освіта 

(Музичне  

мистецтво) за 

освітньо-

професійною 

програмою Середня 

І 

 

18 1 Навчальна педагогічна практика 

в закладах початкової та 

загальної середньої освіти 

03.02 –14.02 2 2 Кафедра 

музичного 

мистецтва 

ЗЗСО України залік 
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освіта (Музичне  

мистецтво) 

(на  основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

Виробничі практики 

1 014 Середня освіта 

(Музичне  

мистецтво) за 

освітньо-

професійною 

програмою Музичне  

мистецтво 

(на  основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

ІІ 

 

22 1 Виробнича педагогічна практика 

в закладах початкової та 

загальної середньої освіти 

03.02 –28.02 4 4 Кафедра 

музичного 

мистецтва; 

Кафедра 

педагогіки 

та 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти 

ЗЗСО України Дифер

енційо

ваний 

залік 

2. Ступінь  вищої 

освіти «Магістр»  

014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

 за освітньо-

професійною 

програмою Середня 

освіта (Музичне 

мистецтво ) 

І 5     1 Виробнича практика у 

спеціалізованих навчальних 

закладах 

24.02 –20.03 4 

 

 

2 Кафедра 

музичного 

мистецтва 

Спеціалізовані 

навчальні заклади 

(музичні школи) 

України 

Дифер

енційо

ваний 

залік 

3. Освітній ступінь  

«Магістр»  

014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

  

 

 

ІІ 14 1 Педагогічна (асистентська) 

практика 

 

30.09 – 25.10 4 3 Кафедра 

музичного 

мистецтва; 

Кафедра 

педагогіки та  

 

 

 

Кафедра 

музичного 

мистецтва 

 

Дифер

енційо

ваний 

залік 
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за освітньою 

праграмою Музичне 

мистецтво  

 

управління 

навчальним 

закладом; 

Кафедра 

психології 

освіти 

Спеціальність:Управління навчальним закладом 

Виробничі практики 
1. Ступінь вищої 

освіти  «Магістр»  

073 Менеджмент за 

освітньо-

професійною 

програмою 

Управління 

навчальним 

закладом  

І 5 1 Виробнича управлінська 

практика в закладах дошкільної 

та  загальної середньої освіти   

30.03 –24.04 4 2 Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом 

ДНЗ і ЗЗСО 

 України 

Дифер

енційо

ваний 

залік 

2 Освітній ступінь  

«Магістр»  

073 Менеджмент за 

освітньою 

програмою 

Управління 

навчальним 

закладом 

ІІ 13 1 Управлінська практика у вищій 

школі та закладах управління 

освітою 

30.09 -25.10 4 3 Кафедра 

педагогіки та 

управління 

навчальним 

закладом 

Навчальні 

заклади вищої 

освіти І-ІV рівнів 

акредитації та 

управління освіти 

України 

Дифер

енційо

ваний 

залік 

 
Спеціальність: Початкова освіта                                               _____________________     Московчук Л.М. 

Факультетський керівник практики    

 

Спеціальність: Дошкільна освіта                                                                      _____________________     Ватаманюк Г. П. 

Факультетський керівник практики    

 

Спеціальність: Музичне мистецтво           _____________________      Совік Т. В.  
Факультетський керівник практики 

  

Спеціальність: Образотворче мистецтво, РТМ, ДПМ                     _____________________     Бренюк А. Г. 


