
     ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 

     АНОТАЦІЯ  

 

 

1 «Переддипломна практика» (практика) є частиною циклу нормативних дисциплін ООП бакалавра з напрямку 

підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». 

2. Загальна трудомісткість практики складає 4,5 кредитів (ЕКТС), 135 годин. Період проведення практики з 

11.04.2016р по 29.04.2016р. (01.05.2016р.).  

3. Практику проходила Намчук Світлана Ігорівна студентка _4-го_ курсу,  гр. ІМ-21 кафедри Біомедичної 

кібернетики факультету Біомедичної інженерії  НТУУ «КПІ» . 

4. Тема практики: «Розробка інформаційної системи пошуку та побудови маршрутів на основі сформованих 

критеріїв в результаті дослідження існуючих пошукових систем».  

5. Ціль та задачі практики: 

 - Пошук та опрацювання наукових джерел інформації стосовно теми практики. 

 - Формування професійних вмінь та навичок у роботі з сучасними інформаційними технологіями. 

 - Створення програмного продукту.  

6.  Результати за темою практики:  

 - Освоєні технології та мови програмування: html, css, javascript, php, python, MySQL, jQuery, bootstrap.  

 - Набуто навички в створенні веб-додатку. 

 - Проведено практичне застосування набутих знань. 

 - Реалізовано усі поставлені задачі: 

- розробити інформаційну систему, орієнтовану на дешеві автобусні перевізники; 

- система не повинна обмежуватися національними перевізниками; 

- система має будувати як прямі, так і комбіновані автобусні маршрути.  

7. Зміст звіту практики:     

- Титульний аркуш 

- Зміст 

- Вступ  

- Анотація 

- Огляд літературних джерел з теми індивідуального завдання  

- Основна частина 

- Висновки 

- План публікацій по темі дипломної роботи та документів по впровадженню 

- Список використаних джерел  

- Додатки з допоміжним матеріалом 

- Презентація до захисту з практики 

8. По практиці надані документи виконання практики:  

- щоденник практики 

- індивідуальне завдання на практику 

- календарний план практики 

- звіт на 26 сторінках, додаток до звіту на 1 сторінці. 

- ілюстрований матеріал (презентація) на 11 слайдах. 

- відгук керівника практики; 

- план публікації та впровадження; 

9. Сформована тема дипломної роботи до приказу: «Інформаційна система пошуку та побудови автобусних 

маршрутів на основі сформованих критеріїв» 

10. Проміжна атестація у формі диференційного заліку. 

11. Ключові слова: пошукова система, веб-додаток, база даних, парсинг, веб-сервер.  


