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Аннотация  

1 «Преддипломная практика» (практика) является частью цикла нормативных дисциплин 

ООП бакалавра по направлению подготовки 6.050101 «Компьютерные науки».  

2. Общая трудоемкость практики составляет 4,5 кредитов (ЕКТС), 135 часов. Период 

проведения практики с 11.04.2016г по 29.04.2016г. (01.05.2016г.).  

3. Практика реализовывалась Солопенко Виктором Андреевичем студентом _4-го_ курса,  

гр. ІМ-22 кафедры Биомедицинской инжненрии факультета Биомедицинской инженерии  

НТУУ «КПИ» . 

4. Тема практики: «Разработка компьютеризированных системы фильтрации на основе 

алгоритма LMS ».  

5. Цель и задачи практики: 

 - Поиск и обработка научных источников информации по теме практики. 

 - Формирование професиональных умений и навыков в работе с современными 

информационными технологиями. 

 - Создание програмного продукта.  

 

6.  Результаты по теме практики:  

 - Освоены технологии: Matlab, C#. 

 - Приобретены навыки в создании програмных продуктов. 

 - Реализовано все поставленные задачи: 

- уметь искать и применять полученную информацию,  

- владеть современными инструментами разработки.  

7. Содержание отчета по практике:  

- Вступление 

- Обзор литературных источников 

- Основная часть 

- Выводы 

- Использованная литература 

8. По практике предоставлены документы контроля прохождения практики:  

- дневник практики;  

- индивидуальное задание 

- отчет на 24 листах, приложение к отчету на 2 листах. 

- ииллюстрационный материал (презентация) на 8 слайдах. 

- отзыв руководителя ДР; 

9. Сформированная тема дипломной работы в приказ: «Разработка 

компьютеризированных системы фильтрации на основе алгоритма LMS» 

10. Промежуточная аттестация  в форме дифференциального зачета. 

11. Ключевые слова: адаптивая фильтрация, LMS, обработка сигнала, подавление шума, 

електрокардиограмма  



Анотація 

1 «Переддипломна практика» (практика) є частиною циклу нормативных 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. Практика реалізовувалась Солопенко Віктором Андрійовичем студентом _4-го_ курсу,  

гр. ІМ-22 кафедри Біомедичної інженерії факультету Біомедичної інженерії  НТУУ «КПІ» 

. 

4. Тема практики: «Розробка комп`ютерізованної системи фільтрування на основі  

алгоритму LMS».  

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 по темі практики:  

 - Освоєні технології: Matlab, C#. 

 - Набуто навичок в створенні програмних продуктів. 

 - Проведено практичне застосування набутих знань. 

 - Реалізовано усі поставлені задачі: 

- вміти знаходити та застосовувати потрібну інформацію,  

- володіти сучасними інструментами розробки.  

7. Зміст звіту практики:  

- Вступ  

- Огляд літературних джерел  

- Основна частина 

- Висновки 

- Використана література  

8. По практиці надані документи виконання практики:  

- щоденник практики  

- індивідуальне завдання 

- звіт на 24 сторінках, додаток до звіту на 2 сторінках. 

- ілюстрований матеріал (презентація) на 8 слайдах. 

- відгук керівника ДР; 

9. Сформована тема дипломної роботи до приказу: «Розробка комп`ютерізованної системи 

фільтрування на основі алгоритму LMS» 

10. Проміжна атестація у формі диференційного заліку.  

11. Ключові слова: адаптивна фільтрація, LMS, обробка сигналу, подавлення шуму, 

електрокардіограма.  



Annotation 

1 "Pre-diploma practice" (practice) is part of a series of regulatory disciplines OOP specialist 
training direction 6.05010101 "Computer Science" 

2. Total labor practice is 4,5 credits (ECTS), 135 hours. Period practices from 11.04.2016 to 
29.04.2016 (01.05.2016).  

3. Practice implemented by Solopenko Viktor Androivich student 4 course, group IM-22 of 
Biomedical Cybernetics of  Biomedical  Engineering Faculty of NTUU "KPI". 

4. Subject practices: « Development of computerized systems of a filtration on the basis of 

algorithm LMS ».  

5. The purpose and objectives of the practice: 

 - Search and processing of scientific sources of information on topics practices.  

- Formation of professional abilities and skills to work with modern information technologies.  

- Creating software. 

6.  Results after practice: 

- The technology: Matlab, C#. 

- Acquire skills to creation software products  

- A practical application of acquired knowledge.  

- Implemented all assigned tasks: 

- Be able to find and use the right information,  

- Have a modern development tools.  

 

7. Contents of the report on the practice: 

- Introduction 

- Annotations 

- Review of the literature 

- Main part 

- Conclusions 

- Used books 

 

8. In practice, the documents provided by the control of practice: 

- diary practice; 

- report 24 letters, application to the report 2 letters; 

- illustrations (presentation) 8 letters (slides).  

- review of the head DR. 

 

9. Formed topic of the thesis in order: «Development of computerized systems of a filtration on the 

basis of algorithm LMS» 

10. Interim certification in the form of a differential offset.  

11. Keywords : adaptive filtration, the LMS, signal processing, noise suppression, 

electrocardiogram. 

 


