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Голова:        завідувач кафедри, проф. Перегуда Є.В. 

Секретар:    доц. Єгоров В.В. 

   

Присутні: зав. кафедри Перегуда Є.В., проф. Деревінський В.Ф., проф. Ткаченко В.В., 

проф. Пилипенко О.Є., проф. Сердюк Н.А., доценти: Бурда І.О., Гербут Н.А., 

Дьомкін П.О., Єгоров В.В., Згурська В.Л., Красковська М.П, Мамонтов І.О., 

Похиленко І.С., Тороп А.В., Оксюковський П.П., Семко В.Л., Халабуденко 

О.А., Ярощук І.В., Яхно О.О., ас. Вангородська Г.І., пров. фах. Нікитюк М.В., 

ст. лаб. Данилевська Н.М. 

   

Порядок денний: 

 

1. Про розподіл студентів 2-го, 3-го курсів денної форми навчання та 3-го, 4-го курсів 

заочної форми навчання факультету урбаністики і просторового планування 

(спеціальність 081 Право) за базами практики.  

2. Про організацію та проведення настановної конференції студентам 2-го, 3-го курсів 

денної форми навчання та 3-го, 4-го курсів заочної форми навчання факультету 

урбаністики і просторового планування (спеціальність 081 Право) стосовно 

проходження виробничої практики. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Інформацію професора кафедри політичних наук і права Сердюк Н.А. стосовно 

розподілу студентів 2-го, 3-го курсів денної форми навчання та 3-го, 4-го курсів заочної 

форми навчання факультету урбаністики і просторового планування (спеціальність 081 

Право) за базами практики. 

 

1. ВИСТУПИЛИ:  
Зав. кафедри Перегуда Є.В. повідомив, що навчально-методичне керівництво 

практикою студентів забезпечують викладачі  кафедри політичних наук і права факультету 

урбаністики і просторового планування КНУБА. Керівники виробничою практикою від 

кафедри надають методичну допомогу студентам у виконанні індивідуального завдання, 

оформленні щоденника та у підготовці звіту про проходження практики. Проф. Перегуда 

Є.В. запропонував закріпити викладачів-керівників ознайомчою та виробничою 

практиками від кафедри політичних наук і права відповідно до їхнього педагогічного 

навантаження, а саме: призначити керівниками практики студентів  

2-го, курсу денної форми навчання – проф. Сердюк Н.А., 

3-го, курсу заочної форми – проф. Сердюк Н.А., 

3-го курсу денної форми навчання – проф. Сердюк Н.А., 

4-го курсу заочної форм навчання – – проф. Сердюк Н.А. 

 

Проф. Сердюк Н.А  повідомила, що згідно з навчальним планом студенти 2-го, 

курсу денної форми навчання та 3-го, курсу заочної форми навчання факультету 

урбаністики і просторового планування (спеціальність 081 Право) проходять ознайомчу 

практику, а студенти 3-го курсу денної форми навчання та 4-го курсу заочної форми 

навчання факультету урбаністики і просторового планування (спеціальність 081 Право) 
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проходять виробничу практику. Розподіл студентів на практику був здійснений 

безпосередньо кафедрою політичних наук і права з урахуванням вимог навчального 

процесу, спеціалізації, замовлень на підготовку фахівців, їхнього майбутнього місця 

працевлаштування та побажань студентів. 

Перед початком практики проводиться настановна конференція, на якій до студентів 

керівником доводиться мета і завдання практики, місце проходження і термін практики, 

видається направлення на практику, програма практики, індивідуальне завдання та інші 

методичні матеріали.  

Також проф. Сердюк Н А. повідомила що ознайомча практика для студентів 2-го, 

курсу денної форми навчання буде проходити у період з 28.06.2021 р. по 09.07.2021 р., 3-го 

курсу заочної форми буде проходити у період з 28.06.2021 р. по 09.07.2021 р., 

виробнича практика для студентів 3-го курсу денної форми навчання буде 

проходити у період з 28.06.2021 р. по 23.07.2021 р., 4-го курсу заочної форми навчання 

буде проходити у період з 28.06.2021 р. по 23.07.2021 р.. 

Таким чином, було запропоновано провести настановну конференцію студентам 2-

го, 3-го курсів денної форми навчання 25.06.2021 р. о 09.00 год., ауд. 432, а 3-го, 4-го курсів 

заочної форми навчання 25.06.2021 р. о 10.30 год., ауд. 432. 

 

1. УХВАЛИЛИ:  

1) Затвердити розподіл студентів 2-го, 3-го курсів денної форми навчання та 3-го, 4-

го курсів заочної форми навчання факультету урбаністики і просторового планування 

(спеціальність 081 Право) за базами практики. 

2) Провести настановну конференцію з ознайомчої практики студентам 2-го, 3-го 

курсів денної форми навчання 25.06.2021 р. о 09.00 год., ауд. 432, 

3) Провести настановну конференцію з виробничої практики студентам 3-го, 4-го 

курсів заочної форми навчання 25.06.2021 р. о 10.30 год., ауд. 432. 

 

 

 

Голова                                                                                                 Перегуда Є.В. 

Секретар                                                                                             Єгоров В.В. 
 




