
 
 
 
 

БАЗИ ПРАКТИКИ 

факультету музичного мистецтва  

КНУКіМ 

на 2022-2023 р. навчальний рік 

 

 
№ Назва установи 

За розподілом факультету 
1.  Академічний камерний хор "Хрещатик" 

2.  Академічний хор «Moravsksі». Київський міський центр народної творчості 

та культурологічних досліджень  

3.  Гурт народної пісні "Божедари" ЦТДЮТ Солом'янського р-ну м. Києва 

4.  Державний спеціалізований мистецький навчальний заклад "Київська дитяча 

школа мистецтв №2 ім. М. Вериківського ", фольклорний ансамбль 

"Первоцвіт" 

5.  Заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Дарничанка» 

6.  Зразковий художній колектив 

«Театр пісні «Ладоньки» Центру позашкільної роботи Святошинського 

району м. Києва 

7.  Капела бандуристів Центру культури та мистецтв Національного технічного 

університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" 

8.  Київський академічний ансамбль української музики «Дніпро» 

9.  Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»     

10.  Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та 

юнацтва 

11.  КМЦ відділу культури Дарницької районної в м. Києві державної 

адміністрації, АНМтаПТ "Громиця" 

12.  Комунальний заклад культури "Муніципальна академічна чоловіча хорова 

капела ім. Л.М. Ревуцького             

13.  Концертний заклад культури "Муніципальний академічний камерний хор 

"Київ""    

14.  Культурно-просвітній заклад - Центр культури "Святошин", хор "НАДІЯ" 

15.  Національна заслужена капела бандуристів України ім. Г. І. Майбороди 

16.  Національна спілка кобзарів України 

17.  Національний академічний оркестр народних інструментів України 

18.  Національний заслужений академічний український народний хор України 

імені Григорія Верьовки 

19.  Студія по підготовці акторських кадрів при Національній Заслуженій капелі 

бандуристів України ім. Г. І. Майбороди 

20.  Фольклорний ансамбль «Дитяча світлиця» (аутлет-містечко «Мануфактура») 

За ініціативи здобувачів вищої освіти 

21.  "Великобубновський будинок культури, Сумська обл, Роменський р-н 

22.  Аматорський хор Ave Musica, м. Одеса 

23.  Ансамбль української пісні «Гуляй душа», при палаці культури «Дарниця», 

м. Київ 

24.  Білогірська ДШМ, смт. Білогір’я 



 
 
 
 

25.  Блиставицький будинок культури, відділу культури національностей та 

релігій Бучанської міської ради 

26.  Борщівська школа мистецтв 

27.  Броварківський будинок культури. Ансамбль "Перепілочки" 

28.  Брусилівська мистецька школа 

29.  Будинок культури с. Юськівці, Кременецького р-ну, Тернопільської обл. 

30.  Будинок культури селища Олександрійське, 

Студія "Молоді голоси" 

31.  Будинок культури селища Олександрійське, Кіровоградської області, 

вокальний гурток, студія «Молоді голоси» 

32.  Вирівський ТГ будинок культури 

33.  Вінницька обласна філармонія ім. М.Д. Леонтовича, Академічний ансамбль 

пісні і танцю "Поділля" 

34.  Вокальний ансамбль "Гармонія" Великобубнівської дитячої музичної школи 

35.  Вокально-естрадна студія "Ластівка", КП КЗ "Слобожанський селищний 

будинок культури" 

36.  ГО "Культурний десант" 

37.  Гурт "Go-A", Товариство з обмеженою відповідальністю "НОЙЗ" 

38.  Гурток "Домісолька", Центр дитячо-юнацької творчості Конотопської міської 

ради, Сумської області 

39.  Державний академічний Волинський народний хор, Волинська обласна 

філармонія, м. Луцьк 

40.  Дитячий вокальний колектив «Намистинка», Будинок культури Чабанівської 

селищної ради Фастівського р-н, Київської обл. 

41.  Дитячій садок № 603, Оболонського р-ну, м. Київ 

42.  ДМШ м. Долинська, Кіровоградської області 

43.  ДНЗ "Оленка" 

44.  Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури, 

Народний хор «Червона калина» 

45.  Зразковий аматорський фольклорний ансамбль "Журавлинка", 

КЗ "Зарічненський Будинок культури", Зарічненської селищної ради 

46.  Зразковий дитячий фольклорний гурт "Берегиня", Хмельницької школи 

мистецтв 

47.  Капела бандуристів ім. Остапа Вересая чернігівської філармонії. 

48.  Капела бандуристів Хмельницького музичного коледжу  

ім. В. І. Заремби 

49.  КЗ ,, Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв ім.М.Заньковецької "  

50.  КЗ ФМР "Борівська школа мистецтв" 

51.  Київська школа вокалу «Муза» 

52.  Комунальний заклад "Василівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів" Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області 

53.  Комунальний заклад "Млинівський центр дозвілля" Млинівської селищної 

ради, "Ансамбль народної пісні" 

54.  Комунальний заклад "Оратівський Центр культури та дозвілля", 

Народний аматорський хоровий колектив "Щедрість" 

55.  Комунальний заклад Київської обласної ради, «Білоцерківський гуманітарно-

педагогічний фаховий коледж», Зразковий студентський хор «ОБРІЙ» 

56.  Конотопська дитяча школа мистецтв 



 
 
 
 

 

  

57.  КП "Міський Палац культури" імені Вячеслава Радченка, Чернігівської 

міської ради 

58.  Криворізький обласний фаховий  музичний коледж 

59.  Луцький педагогічний коледж, жіночій хор «Глорія» 

60.  Міський заклад культури, Великокорениський будинок культури 

61.  Музична школа №2, м. Миколаїв 

62.  Народний аматорський хор "Зоря ім. Плютинського" 

63.  Народний ансамбль бандуристок «Струни серця», 

Будинок культури міста Лохвиця 

64.  Нерубайський сільський будинок культури 

65.  Новоукраїнська ДМШ, Хор «Мажоренка» 

66.  Слобожанська мистецька школа 

67.  Теофіпольська школа мистецтв 

68.  Тернопільська обласна філармонія, академічний камерний хор "Brevis" 

69.  ТОВ "Приватна школа Ух-ти", м. Києва 

70.  Тульчинський фаховий коледж культури 

71.  Український культурно - освітній центр "Світлиця", що діє при українській 

соціально-культурній асоціації "Пліч-о-пліч ". м. Ліссабон, Португалія 

72.  Ходорівська дитяча музична школола мистецтв імені Б. Ю. Янівського 

73.  Хор церкви Різдва Христового УПЦ. м. Київ 

74.  Черкаський державний академічний заслужений український народний хор, 

Черкаської філармонії 

75.  Чернівецький міський фольклорний театр-студія “Ґердан” 

76.  Шаргородська школа мистецтв ім. М. Леонтовича 

77.  Школа мистецтв Калинівської селищної ради, Броварського району, 

Київської області 


