




 

1. ВСТУП 

Технологічна практика проводиться на 3-му курсі у шостому семестрі. 
Термін практики 4 тижні. 

Технологічна практика проводиться з метою закріплення теоретичних 
знань та практичних навичок, отриманих студентами в процесі вивчення 
певного циклу професійних дисциплін, набуття відповідного досвіду та 
компетентностей, ознайомлення безпосередньо на підприємстві (установі) з 
виробничим процесом і технологічним циклом, відпрацювання вмінь і 
навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання 
кваліфікаційної роботи, курсових проектів (робіт). 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Метою практики є набуття знань, розумінь і компетентностей 
передбачених освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»: 
 отримання знань і розумінь про принципи роботи електричних систем та 

мереж, силового обладнання електричних станцій і підстанцій, пристроїв 
захисного заземлення та грозозахисту та вміння використовувати їх для 
вирішення практичних проблем у професійній діяльності; 

 набуття практичного досвіду зі здійснення аналізу процесів в 
електроенергетичному, електротехнічному, електромеханічному 
обладнанні, відповідних комплексах і системах; 

 розширення можливостей вільного спілкування з професійних проблем, 
обговорення результатів діяльності з фахівцями і нефахівцями, 
аргументування своєї позиції з дискусійних питань; 

 оволодіння прийомами виконання професійних обов’язків із 
дотриманням вимог правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої 
санітарії та охорони навколишнього середовища. 

Технологічна практика може проводитись формі екскурсій у виробничі 
підрозділи залізниці крім того з метою ознайомлення з підприємством, 
вивчення технологічних процесів експлуатації електроприводів та систем їх 
керування, технічного обслуговування та ремонту електроприводів, 
отримання початкового досвіду роботи на посадах технолога та головного 
енергетика з експлуатації та ремонту електромереж, електроприводів та 
систем керування. 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

При проходження практики на підприємствах залізничного транспорту 
студенти повинні детально ознайомитись з технологією експлуатації, 
екіпірування, огляду локомотивів та моторвагонного рухомого складу 
(МВРС) на всіх видах ТО, а також з технологією ремонту локомотивів та 
МВРС в депо при проведенні поточних ремонтів всіх об’ємів. 

У разі проходження практики на інших підприємствах, що не входять до 



 

складу залізниці та не застосовують рухомий склад, студенти повинні 
детально ознайомитись із структурою підприємства та описати технологічні 
процеси, в яких використовується автоматизований електропривод. 

Під час практики студентам також необхідно: 
- ознайомитись з організацією роботи структурних підрозділів 

підприємства, обов’язками та специфікою роботи директора/начальника 
підприємства, головного інженера, головного енергетика, старшого 
електромеханіка і т. ін.; 

- виконати (по можливості) будь - яку роботу пов’язану з ремонтом 
електричних апаратів або електричних машин, що були від’єднанні ’від 
електричної мережі під наглядом старшого електромеханіка; 

- вивчити конструкцію, основні характеристики та особливості 
обладнання, в якому використовується автоматизований електропривод і яке 
експлуатується на даному підприємстві; 

- ознайомитися із системою енергопостачання підприємства. 

4. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

Студент має виконати індивідуальне завдання, в якому необхідно 
висвітлити декілька питань зі списку, наведеного нижче. Номери питань 
задаються керівником практики від кафедри. 

1. Конструкція і технологія виготовлення та складання електродвигуна 
постійного струму. 

2. Конструкція і технологія виготовлення колекторів електродвигунів 
постійного струму. 

3. Конструкція і технологія виготовлення пакету заліза якоря та котушок 
якоря. 

4. Технологія виготовлення валів якорів та укладання обмотки якоря. 
5. Конструкція і технологія виготовлення якоря без обмотки. 
6. Технологія зварювання та пайка обмотки якоря. 
7. Технологія балансування якоря. 
8. Конструкція і технологія виготовлення котушок головних та 

додаткових полюсів. 
9. Конструкція і технологія виготовлення остова двигуна постійного 

струму. 
10. Конструкція і технологія виготовлення підшипникових щитів. 
11. Конструкція і технологія виготовлення щіткотримачів. 
12. Конструкція і технологія монтажу щіткового апарату. 
13. Порядок проведення технологічних випробувань при виготовленні 

двигуна постійного струму. 
14. Конструкція потужних електричних апаратів електровозів. 
15. Технологія обробки остова електродвигуна на розточних верстатах. 
16. Шихтовка та пресування осердя полюса. 
17. Технологія виготовлення головних та додаткових полюсів. 
18. Технологія виготовлення електричних апаратів. 



 

19. Випробування двигуна постійного струму типу ДТ61А, ЗТВ20, ДМК, 
ДТ53 (один тип на вибір). 

20. Технологія складання колесо-моторного блоку електровозу ДСЗ. 
21. Технологія складання мотор-компресора електровозу ДСЗ. 
22. Технологія складання та налагодження відцентрових вентиляторів 

електровозів. 
23. Технологія складання та перевірка шафи електричних апаратів для 

електровозів. 
24. Технології іспитів електричного обладнання електровозів. 
25. Призначення, характеристики, основні механізми талі електричної 

канатної ТЗ-100. 
26. Призначення, характеристики, основні механізми мостового крана 

вантажопідйомністю 5 т. 
27. Призначення, характеристики, основні механізми мостового крана 

вантажопідйомністю 50 т. 
28. Призначення, характеристики, основні механізми та електропривод 

транспортного електровізка. 
29. Призначення, характеристики, основні механізми та електропривод 

місцевої вентиляції на робочому місці. 
30. Основні механізми та електропривод автоматичних воріт цехів. 
31. Призначення, характеристики, основні механізми та електропривод 

насосних агрегатів заводу. 
32. Призначення, характеристики, основні механізми та електропривод 

компресорних станцій заводу. 

5. БАЗИ ПРАКТИКИ 

Підприємства, організації, установи, які використовуються як бази 
практики, мають відповідати наступним вимогам: 

 забезпечувати виконання у повному обсязі програми практики; 
 мати виробничі підрозділи, що відповідають спеціальностям 

(спеціалізаціям), за якими здійснюється підготовка фахівців; 
 забезпечувати кваліфіковане керівництво практикою студентів; 
 забезпечувати студентам можливість працювати під час практики на 

штатних посадах, якщо ця робота відповідає програмі практики (при 
наявності відповідних вакансій); 

 надавати студентам право користуватися бібліотекою, 
лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною для 
виконання програми практики (з урахуванням політики 
конфіденційності); 

 мати перспективи працевлаштування випускників університету. 
Як правило, базою практики для практичної підготовки студентів, які 

навчаються за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод» виступають локомотивні та моторвагонні 
депо залізниць, депо високошвидкісних компаній та метрополітену, 



 

залізничні цехи промислових підприємств, а також інші підприємства, що не 
входять до складу залізниці. 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ, ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ТА 
КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ І БАЗИ 

Організацію практики, навчально-методичне керівництво з виконання 
програми практики забезпечує керівник практики від кафедри. До 
керівництва практикою залучаються досвідчені науково-педагогічні 
працівники. 

До від’їзду на практику студенти повинні на кафедрі пройти інструктаж 
про порядок проходження практики та інструктаж з охорони праці. На кожній 
базі практики, де група складає не менш трьох осіб, рекомендується 
призначити старшого групи, який контролює дисципліну в групі, дотримання 
порядку проходження практики студентами. 

На підприємстві студенти повторно проходять інструктаж з охорони праці 
безпосередньо перед практикою або перед екскурсією. Зосереджується їх 
увага на небезпечні місця та на особливості даного виробництва. Інструктаж 
документально оформлюється з підписами студентів. 

Керівник практики з боку кафедри зобов’язаний: 
- контролювати рівень підготовки баз практики та їх відповідність 

вимогам програми практики; 
- забезпечити проведення усіх організаційних заходів під час 

проходження практики студентами, а саме: 
- інструктажу про порядок проходження практики та з охорони праці (з 

обов’язковим заповненням журналу встановленої форми з підписами 
студентів); 

- надання студентам усіх необхідних документів: направлення і 
повідомлення (додаток Б), щоденника практики (додаток В), програми, 
індивідуального завдання відповідно до розділу 4 (або теми курсового 
проекту (роботи) чи кваліфікаційної роботи), методичних рекомендацій, 
тощо; 

- проінформувати про систему звітності за практику; 
- забезпечити якість проходження практики відповідно до програми; 
- контролювати виконання студентами правил внутрішнього розпорядку, 

вести облік відвідання студентами бази практики; 
- у складі комісії приймати заліки з практики у студентів. 

ї проведення та надає його завідувачу кафедри. 
Керівник від бази практики: 
- здійснює безпосереднє керівництво практикою; 
- несе особисту відповідальність за проведення практики в межах своєї 

компетенції; 
- організовує практику згідно з програмою практики; 
- визначає місця практики у відповідності з графіком та забезпечує 

ефективність її проходження; 



 

- організовує ознайомлення студентів з вимогами по охороні праці, 
техніки безпеки та протипожежної безпеки в цілому по підприємству, 
проведення інструктажу відповідними фахівцями на робочому місці при 
виконанні конкретних видів робіт; 

- забезпечує виконання графіків проходження практики у структурних 
підрозділах підприємства; 

- ознайомлює практикантів з організацією робіт на конкретному робочому 
місці; 

- надає допомогу студентам-практикантам у користуванні наявною 
літературою, необхідною документацією в підборі матеріалу для курсових 
проектів та випускних кваліфікаційних робіт; 

- контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього 
розпорядку; 

- створює умови для ознайомлення студентами з новою технікою, 
передовою технологією, сучасними методами організації праці. 

- складає відгук на кожного студента про практику, який відображає 
виконання програми практики, відношення студента до роботи, якість і 
повноту виконання індивідуальних завдань. 

Студенти при проходженні практики зобов'язані: 
- прибути на організаційні збори, одержати від керівника практики 

направлення на практику, бланк повідомлення про прибуття студента на 
практику, програму практики, витяг з наказу ректора, Щоденник практики, 
індивідуальне завдання та інші документи, необхідні для проходження 
практики, та отримати консультації щодо їх оформлення; 

- своєчасно прибути до бази практики; 
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики та вказівками її керівників, вести «Щоденник практики»; 
- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку; 
- нести відповідальність за виконану роботу; 
- у триденний термін після початку практики надати керівникові практики 

від кафедри оформлене належним чином «Повідомлення»; 
- оформити звітну документацію та скласти залік з практики у встановлені 

терміни. 

7. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Керівник практики від кафедри контролює хід виконання програми 
практики та індивідуального завдання, надає консультації та практичну 
допомогу у вирішенні завдань практичної підготовки. 

Під час проходження практики кожен студент збирає матеріал для звіту та 
теми індивідуального завдання, за кожен день (або сукупність днів). 

Після закінчення терміну практики студент оформлює звіт про виконання 
програми практики та індивідуального завдання. 



 

8. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

Звіт має бути складено в обсязі 15 – 20 сторінок на аркушах паперу 
формату А4 (210x297 мм) друкованим або написаним охайним розбірливим 
почерком і оформлено згідно з вимогами відповідних нормативних 
документів. 

Звіт з практики містить такі розділи: 
- коротка довідка про підприємство (депо); 
- характеристика підприємства (депо) за видами роботи, що виконується, 

план підприємства, схема та характеристики дільниць, що обслуговуються; 
- структурна схема управління підприємством (депо), обов’язки 

керівників структурних підрозділів; 
- опис конструкції, схема розташування та характеристики основних 

електротехнічних пристроїв , що експлуатуються на підприємстві (в депо); 
- індивідуальне завдання. 
Однотипні за змістом звіти вертаються на доопрацювання. 
Тема індивідуального завдання узгоджується з керівником практики від 

кафедри перед її початком. 
Складений студентом звіт повинен мати титульний лист, форму якого 

представлено у додатку А, бути зшитим і мати наскрізну нумерацію сторінок. 
Звіт перевіряється і затверджується керівником практики від кафедри. 

9. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

Комісія приймає залік (за який виставляє оцінки у відповідності до 
шкали ECTS «достатньо» - 60 балів Е, «задовільно» - 67 балів D, «добре» - 75 
балів С, «дуже добре» - 82 балів В, «5» - 90 балів А) у студента на базі 
практики в останній день проведення практики або в університеті в перші 10 
днів після початку навчання. 

Студенту, який не виконав програму практики або отримав 
незадовільний відгук керівника від бази практики, рішенням завідувача 
випускової кафедри може бути надана можливість повторного проходження 
практики у вільний від навчання час. Порядок та терміни проходження 
практики, у цих випадках, визначаються окремим наказом. 

Студент, який отримав негативну оцінку вдруге відраховується з 
університету. 

10. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Звіт з практики студент захищає у комісії, призначеній завідувачем 
кафедри. До складу комісії входять керівники практики від кафедри, науково-
педагогічні працівники, які викладали практикантам спеціальні дисципліни 
та, за можливістю, керівники від баз практики. 

Комісія може приймати звіти у студентів на базі практики в останні дні 
її проходження, або на кафедрі після її завершення, але не пізніше другого 
тижня семестру, що наступає після практики. 

Звіт зберігається на випусковій кафедрі протягом трьох років. 



 

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри протягом 
місяця після прийняття заліку, вживаються заходи щодо усунення недоліків, у 
встановлені терміни готується звіт кафедри про результати практичної 
підготовки студентів для відділу зв’язків з виробництвом. 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Корнійчук М.П., Липовець Н.В., Шамрай Д.О. Технологія галузі і 
технічні засоби залізничного транспорту. Ч. 1.[Текст] — К.: “ Дельта ”, 2006. 
– 500 c. 

2. Корнійчук М.П., Липовець Н.В., Шамрай Д.О. Технологія галузі і 
технічні засоби залізничного транспорту. Ч. 2. [Текст] — К.: “ Дельта ”, 2007. 
424 с. 

3. Керівництво з технічного обслуговування пасажирських вагонів. № 
ЦЛ-0025. Затв. наказом Укрзалізниці № 313-ц від 07.06.2001 р. / Мін-во 
трансп. та зв’язку України. – К., 2001. – 131 с. 

4. Правила технічної експлуатації залізниць України : затв. наказом 
МТУ від 20.12.1996 р. №411 / Мін-во транспорту України. Київ : 
Поліграфсервіс, 2003. 133 с 

5. Безрученко В. М. Тягові електричні машини електрорухомого складу: 
навч. посібник для вузів [Текст] / В. М. Безрученко, В. К. Варченко, В. В. 
Чумак. - Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2003. - 
252 с. 

6. Міщенко В.О., Бескровна Л.В. Обслуговування рухомого складу та 
спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви): навчальнии 
посібник. IMA-прес, 2002.-144с. 

7. Дубинець, Л.В. Електричні машини. Трансформатори. Асинхронні 
машини. Навчальний посібник для ВНЗ. [Текст] / Л.В. Дубинець, О.Л. 
Маренич, О.І. Момот - Д. Дніпропетр.нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. 
В.Лазаряна, 2004. -208 с. 2. Дубинець, Л.В. Електричні машини. Синхронні 
машини. Машини постійного струму. Навчальний посібник для ВНЗ. [Текст] / 
Л.В. Дубинець, О.Л. Маренич, О.І. Момот - Д. Дніпропетр.нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2007. -200 с. 

8. Дубинець, Л.В. Тягові електричні апарати контактні: навч. посібн. 
для студентів ВНЗ / Л.В. Дубинець, В.Т. Вислогузов, А.І. Кійко, та ін. / під 
заг.ред. О.І. Момота. – Д.: Нова ідеологія, 2002. – 104 с. 

9. Правила улаштування електроустановок. Київ: Міненерговугілля 
України, 2017. – 617 с. 

10. Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини. К., Вища школа, 
1993, 413с. 

11. Бондарєв В.С., Дубинець О.І., Колісник М.П. та ін. 
Підйомнотранспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних 
машин.- К.: Вища шк., 2009.- 734 с. 



 

Додаток А 
Міністерство освіти і науки україни 

Український державний університет науки і технологій 

Кафедра _________________________________________________________ 
(назва кафедри) 

ЗВІТ 

з ____________________________практики 
(вид практики) 

на _______________________________________________________________ 
(назва бази практики) 

__________________________________________________________________ 

Студента (ки) групи ________________________________  
(шифр групи) 

_______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Початок практики “_____” ___________ 20 ___ р.  

Закінчення практики “_____” ___________ 20 ___ р.  

Керівники практики:  

Від бази практики_____________________ ___________________________  
 (підпис)  (посада, імⸯя, прізвище) 

Від кафедри ______________________ _________________________  
 (підпис)  (посада, імⸯя, прізвище) 

Звіт захищено з оцінкою____________________  

“____” ________ 20 ___ р.  

м. Дніпро



 

Додаток Б 

                Український державний університет науки і технологій   
 

 НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 
 

      Згідно з Договором від ,,___"____________20___ року №______, що укладено з 
_________________________________________________________________________________________ 
                                                  /повне найменування підприємства, організації , установи/ 
направляємо    на  практику   студентів ___ курсу,  які  навчаються   за     освітню-професійною 
програмою   
(спеціальністю)__________________________________________________________________________ 
Назва практики____________________________________________________________________________ 

        Строки практики з , ,        "_                             _по , ,       "_                                  __20      _ року 
Керівник практики від кафедри______________________________________________________________ 
                                                                                     /посада, прізвище, ім'я, по батькові/ 
 

№ 
п/п 

         Прізвище, ім'я та по батькові  студента Дата прибуття Дата вибуття 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
 
М.П.             Керівник навчальної, виробничої 

практики університету                                                                     __________________ 
                                                                           /підпис/                                      /імⸯя, прізвище/       

 

                                                                   
                Український державний університет науки і технологій   

 
                                                                                                                              Надається в університет не пізніше як 
                                                                                                                              через три дні після закінчення практики 

або початку нового семестру                                                                                                               
                                                                                                                                                     

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
Студент _________________________________________________________________________________ 
_____________________________________/прізвище, ім'я, по батькові/ 

Прибув ,,___"____________20___ року до   ____________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
_                                               /назва підприємства, організації, установи/ 

і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установи) від ,,___"_________20___ 
року №_      _студент                                                                                                 зарахований   на     посаду 

/прізвище, ім'я, по батькові/ 
_________________________________________________________________________________________ 
                                           /штатну, дублером, практикантом назвати конкретно/ 
Керівником  практики  від  підприємства (організації, установи)  призначено 
_________________________________________________________________________________________ 

/посада, прізвище, ім'я, по батькові/ 
 
Керівник підприємства     __________________                             _________________________________ 
                                                            /підпис/                                                                         /прізвище та ініціали/ 
 
М.П.



 

Додаток В 
Український державний університет науки і технологій 

 
 
 
           
 
 

 
 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
 
 
 

______________________________________________                                    

                                      (назва практики) 
  

Студента       _________________________________________________________________ 
                                                (прізвище, ім'я, по батькові)    
 
 

Факультет ___________________________________________________________________ 
 
 
 

 Кафедра ____________________________________________________________________ 
 
 
 

 Курс________  група  ___________ 
 
 
 

Код та найменування спеціальності  ______________________________________________ 
                                                                                            (номер, назва)  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ОП   ________________________________________________________________________ 
                                                                                
  



 

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ 
 

Студент______________________________________________________________________ 
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 
  

направляється на _________________________________________________  практику на 

                                                                                                      (назва практики) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           (назва підприємства) 
 

Термін практики з ,,___" _________20___  року по ,,___"__________20___року 
 

Керівник практики від кафедри __________________________________________________ 
                                                                                (посада, прізвище та ініціали) 
 

Завідувач кафедри  ____________________________________________________________   
                                                                      (підпис, прізвище та ініціали) 
 
Прибув на підприємство ,,___"__________________20___року 
 
Вибув з підприємства ,,___"____________________20___року 
 

Керівник практики від підприємства _____________________________________________ 
                                                                                   (посада, імⸯя, прізвище) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
     1 МЕТА ПРАКТИКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ: 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 



 

2 КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

 
 Дата 
 

 
Найменування робіт 

 

 
Відмітка про виконання 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
 
 
 Керівники практики: 
 від кафедри                             _______________         _________________________________ 
                                                                                    (підпис)                                     (імⸯя, прізвище) 
 від підприємства, організації, установи ______________  ____________________________ 
                                                                            (підпис)                   (імⸯя, прізвище) 



 

3 ВІДГУК І ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

Керівник практики від підприємства __________     __________________________ 
                                                        (підпис)                      (імⸯя, прізвище)           
 
 М.П.                                                                                                             
                                           ,, ___"____________ 20___ року 
 
 
 

4 ВИСНОВОК КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

Дата складання звіту ,, ___"_____________20___року 
Оцінка за практику _____________________________ 
Керівник практики від кафедри ________________      ____________________________                                                                        
                        (підпис)                             (імⸯя, прізвище) 


