
Додаток 1 

Дніпровський національний університет 

 залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 В. о ректора університету 

 професор О. М. Пшінько 

«____» ___________ 20____ р. 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА 

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Ступень вищої освіти ________________________________________________ 

Галузь знань _______________________________________________________ 

Код та найменування спеціальності  ___________________________________ 

Освітня програма  __________________________________________________ 

м. Дніпро 

2021 



Додаток 2 

Наскрізну програму  складено на підставі «Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.93 р. № 93, «Положення 

про організацію та проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

на підприємствах залізничного транспорту», затвердженого наказом 

Генерального директора Укрзалізниці від 05.02.13 р. № 015-Ц/од та 

«Положенням про організацію та проведення практичної підготовки 

студентів», введеного в дію  наказом ректора №18 від 06.05.19 року. 

 

Укладачі програми: __________________ ______________ _______________ 
                                 (звання, науковий ступінь)          (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

 __________________ ______________ _______________ 
                                 (звання, науковий ступінь)          (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

Наскрізну програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри 

__________________________________________________________________ 

«_____» ________________ 20____ р., протокол № ______ 

 

Завідувач кафедри __________________ ______________ _______________ 
                                 (звання, науковий ступінь)          (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

Програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методичної комісії 

факультету ________________________________________________________ 

«_____» ________________ 20____ р., протокол № ______ 

 

Голова науково-методичної комісії факультету 

 __________________ ______________ _______________ 
                                 (звання, науковий ступінь)          (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

Програму узгоджено:  

 

Керівник виробничої, навчальної 

практики університету .                                   ______________ _______________ 
                                                                                         (підпис)           (ініціали, прізвище) 



Додаток 3 

Дніпровський національний університет 

 залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 В.о. ректора університету 

 професор О. М. Пшінько 

«____» ___________ 20____ р. 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Ступень вищої освіти ________________________________________________ 

Галузь знань _______________________________________________________ 

Код та найменування спеціальності  ___________________________________ 

Освітня програма  __________________________________________________ 

м. Дніпро 

2021 



Додаток 4 

Робочу програму  складено на підставі «Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.93 р. № 93, «Положення 

про організацію та проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

на підприємствах залізничного транспорту», затвердженого наказом 

Генерального директора Укрзалізниці від 05.02.13 р. № 015-Ц/од та 

«Положенням про організацію та проведення практичної підготовки 

студентів», введеного в дію  наказом ректора №18 від 06.05.19 року.. 

 

 

Укладачі програми: __________________ ______________ _______________ 
                                 (звання, науковий ступінь)          (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

 __________________ ______________ _______________ 
                                 (звання, науковий ступінь)          (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри 

__________________________________________________________________ 

«_____» ________________ 20____ р., протокол № ______ 

 

Завідувач кафедри __________________ ______________ _______________ 
                                 (звання, науковий ступінь)          (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

Програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методичної комісії 

факультету ________________________________________________________ 

«_____» ________________ 20____ р., протокол № ______ 

 

Голова науково-методичної комісії факультету 

 __________________ ______________ _______________ 
                                 (звання, науковий ступінь)          (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

Програму узгоджено:  

 

Керівник виробничої, навчальної 

практики університету .                                   ______________ _______________ 
                                                                                         (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 



Додаток 5 

Дніпровський національний університет 

 залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

 

ЗВІТ 

 
Студента(ки) _______________________________________________________ 

 

                        _______ курсу, __________ групи 

 

Ступень вищої освіти ________________________________________________ 

Галузь знань _______________________________________________________ 

Код та найменування спеціальності  ___________________________________ 

Про проходження виробничої практики ________________________________ 
                                                                                           (місце проходження практики) 

__________________________________________________________________ 

 

Термін практики:  з «____» ________ 20____ р. по «____» ________ 20____ р. 

 

на посаді __________________________________________________________ 

 

Керівник практики 

від бази практики __________________ ______________ _______________ 
                                                (посада)                          (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

Керівник практики 

від кафедри __________________ ______________ _______________ 
                                                (посада)                          (підпис)           (ініціали, прізвище) 

 

 

                                                       Звіт захищено з оцінкою _________________ 

 

                                                        «_____»  _____________  20___ р. 

 

                                                         Викладач ____________   ________________ 

 

                                                          Викладач ____________   ________________ 

 

 

м. Дніпро 

2021 



 


