
Преддипломная практика 

Аннотация 

1. «Преддипломная практика» (практика) является частью цикла 

нормативных дисциплин ООП специалиста по направлению подготовки 

6.05010101 «Компьютерные науки» (заспециальностью 7.05010101 

«Информационные управляющие системы та технологии»). 

2. Общая трудоемкость практики составляет 12 кредитов (ЕКТС), 360 часов. 

Периодпроведения практики с 01.09.2015г по 26.10.2015г. 

3. Практика реализовывалась Ковальов Романом Игоревичем студентом 

__6__ курса, гр. БС-42с кафедры Биомедицинской кибернетики 

факультета Биомедицинской инженерии НТУУ «КПИ» . 

4. Тема практики: Система анализа физического усовершенствования 

спортсменов. 

5. Цель и задачи практики: 

1. закрепление знаний, которые прочитаны во время теоретической 

подготовки; 

2. формирование профессиональных умений и навыков в работе с 

существующими нформационными системами и технологиями; 

3. сбор информации для написания дипломной роботы. 

6. Результаты по теме практики: 

1. Проведен анализ технических приспособлений; 

2. Собраны данные; 

3. Обработана часть полученных данных; 

4. Реализованы все поставленные задачи; 

 

7. Содержание отчета по практике: 

1 Вступление; 

2 Цель и задание практики; 

3 Выполнение практической части; 

4 Получение данных для дипломной работе; 

5 Выводы. 



8. По практеке предоставлены документы прохождения практики: 

‒ Дневник практики; 

‒ Отчет на 10 листах; 

‒ Иллюстрационный материал (презентация) На 7 листах (слайдах); 

‒ Отзыв руководителя практики; 

9. Сформирована тема дипломной работы на приказ: Информационная 

система анализа физического состояния 

10. Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета. 

11.  Ключевые слова: Информационная система, данные, анализ, физическое 

состояние.  

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 

3. Практика реалізовувалася Ковальовим Романом Ігоровичем студентом 

__6__курсу, гр. БС-42с кафедри Біомедицинської кібернетики факультету 

Биомедицинської інженерії НТУУ «КПІ»  

4. .Тема практики: Система аналізу фізичного вдосконалення спортсменів. 

5. Мета і задачі практики: 

1. Закріплення знань, отриманих під час теоретичного навчання; 

2. Формування професійних умінь і навичок в роботі з існуючими 

інформаційними системами і технологіями; 

3. Збір інформації для написання дипломної роботи. 

6. Результати по темі практики: 

1. Проведено аналіз технічних засобів; 

2. Зібрано данні; 

3. Оброблено частину отриманих даних; 

4. Реалізовано поставлені завдання. 



 

7. Зміст звіту з практики: 

1 Вступ; 

2 Мета і завданя практики; 

3 Виконання практичої частини; 

4 Отримання даних для дипломної роботи; 

5 Висновки. 

8. По практиці надані документи контролю проходження практики: 

‒ Щоденник з практики; 

‒ Звіт викладений на 10 сторінках; 

‒ Ілюстаційний матеріал (презентація) на 7 систах(слайдах) 

‒ Відгук керівника практики; 

9. Сформовано тему для дипломної роботи у наказ: Інформаційна система 

аналізу фізичного стану молоді 

10. Проміжна атестація у формі диференційного заліку. 

11. Ключові слова: Інформаційна система, дані, фізичний стан, аналіз. 

 
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 Kovalov Roman Igorovsch student 6 course, group 

BS-42s of Biomedical Cybernetics of Biomedical Engineering Faculty of 

NTUU "KPI". 

4 Topic of practice: System analysis of physical improvement of athletes 

5 The purpose and objectives of the practice: 

1. Securing the knowledge gained during the theoretical training; 

2. Formation of professional skills to work with existing information 

systems and technologies; 

3. Gathering information for writing a thesis. 



6 Results Related Practice: 

1. The analysis means; 

2. The collected data; 

3. Of processed data; 

4. Realized tasks. 

7 Summary report on practice: 

1. Introduction; 

2 The purpose and objectives practices; 

3 Implementation of practical part; 

4 Receiving data for the thesis; 

5 Conclusions. 

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

- Diary of practice; 

- The report set out on pages 10; 

- Ilyustatsiynyy material (presentation) 7 systems (slides) 

- Review of the head practice; 

9 Formed topic for the thesis in order: information system analysis of the 

physical condition of young people 

10 Interim certification in the form of differential offset. 

11 Keywords: information system data, physical condition analysis. 

 


