
Преддипломная практика
Аннотация

1. «Преддипломная практика» (практика) является частью цикла нормативных 
дисциплин ООП специалиста по направлению подготовки 6.05010101 
«Компьютерные науки» (за специальностью 7.05010101 «Информационные 
управляющие системы та технологии»).
2. Общая трудоемкость практики составляет 12 кредитов (ЕКТС), 360 часов. 
Период проведения практики с 01.09.2015г по 26.10.2015г.
3. Практика реализовывалась Гребеником Алексеем Анатольевичем 
студентом __6__курса, гр. БС-42с кафедры Биомедицинской кибернетики 
факультета Биомедицинской инженерии НТУУ «КПИ» .
4. Тема практики: Система аналізу фізичного вдосконалення людини
5. Цель и задачи практики:

1. закрепление знаний, которые прочитаны во время теоретической 
подготовки;

2. формирование профессиональных умений и навыков в работе с 
существующими информационными системами и технологиями;

3. создание прототипа приложения, его примитивный дизайн и бизнес-
логику.
6. Результаты по теме практики:
- освоены технологии HTML5,CSS3, Bootsrtap3;
- реализованы все поставленные задачи:
- уметь применять теоретические знания на практике,
- владеть современными технологиями,
- создать примитивный прототип приложения;
7. Содержание отчета по практике:
1) Вступление
2) Основная часть
7) Выводы
8. По практике предоставлены документы контроля прохождения практики:
- дневник практики;
- отчет на 16 листах, приложение к отчету на 2 листах;
- иллюстрационный материал (презентация) на 8 листах (слайдах);
- отзыв руководителя ДР;
9. Сформированная тема дипломной работы в приказ: Информационная система
анализа физического состояния в зависимости от физической активности.
10. Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета.
11. Ключевые слова: информационная система,  функциональный мониторинг.



Переддипломна практика
Анотація

1. «Переддипломна практика» (практика) є частиною циклу нормативних 
дисциплін ООП спеціаліста за напрямком підготовки 6.05010101 «Комп'ютерні 
науки» (за спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та 
технології»).
2. Загальна трудомісткість практики становить 12 кредитів (ЕКТС), 360 годин. 
Період проведення практики з 01.09.2015р по 26.10.2015р.
3. Практика реалізовувалася Гребеніком Олексієм Анатолійовичем студентом 
__6__ курсу, гр. БС-42с кафедри Біомедичної кібернетики факультету 
Біомедичної інженерії НТУУ «КПІ» .
4. Тема практики: Система аналізу фізичного вдосконалення людини.
5. Ціль та задачі практики:
1. закріплення знань, які прочитані під час теоретичної підготовки;
2. формування професійних умінь і навичок у роботі з існуючими 
інформаційними
системами і технологіями;
3. створення прототипу додатку, його примітивний дизайн та бізнес-логіку.
6. Результати по темі практики:
- освоєні технології HTML5,CSS3, Bootsrtap3;
- реалізовані всі поставлені завдання:
- вміти застосовувати теоретичні знання на практиці,
- володіти сучасними технологіями,
- створити примітивний прототип додатка;
7. Зміст звіту по практиці:
1) Вступ
2) Основна частина
7) Висновки
8. По практиці надані документи контролю проходження практики:
- щоденник практики;
- звіт на 16 листах, додатків до звіту на 2 листах;
- ілюстративний матеріал (презентація) на 8 листах (слайдах).
- відгук керівника ДР;
9. Сформована тема дипломної роботи у приказ: Інтернет ресурс по 
дистанційному навчанню
на прикладі робототехніки. Представлення курсу, проходження тестів.
10. Проміжна атестація у формі диференційного заліку.
11. Ключові слова: інформаційна система, функціональний моніторинг.



Undergraduate practice
Annotation

1. "Pre-diploma practice" (practice) is part of a series of regulatory disciplines OOP 
specialist training direction 6.05010101 "Computer Science" (the specialty 
7.05010101 "Information Control Systems is the technology").
2. Total labor practice is 12 credits (ECTS), 360 hours. Period practices from 
26.10.2015 to 01.09.2015.
3. Practice implemented by Hrebenik Oleksii Anatoliyovich student 6 course, group 
BS-42s of Biomedical Cybernetics of Biomedical Engineering Faculty of NTUU 
"KPI".
4. Subject practices: Website on robotics. Passage of tests and verification.
5. The purpose and objectives of the practice:
1. the reinforcement of knowledge, which are read during the theoretical training;
2. the development of professional skills in the work with existing information 
systems and
technologies;
3. prototyping applications, its primitive design and business logic.
6. Results after practice:
- mastered technology HTML5,CSS3, Bootsrtap3;
- implemented all of given tasks:
- be able to apply theoretical knowledge in practice,
- possess advanced technologies,
- to create a primitive prototype of the application;
7. Contents of the report on the practice:
1) Introduction
2) General part
7) Results
8. In practice, the documents provided by the control of practice:
- diary of practice;
- report on the 16 sheets, application to the report on 2 pages.
- illustrative material (presentation) on 8 pages (slides).
- head of DW review;
9. Formed topic of the thesis in order: Internet resource for distance learning on the 
example of
robotics. Presentation of the course, passing the tests .
10. Interim certification in the form of a differential offset.
11. Keywords: information system, functional monitoring


