
Преддипломная практика
Аннотация

1. «Преддипломная практика» (практика) является частью цикла нормативных дисциплин
ООП специалиста  по  направлению подготовки  6.05010101 «Компьютерные науки»  (по
специальности 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  Ткаченко Ириной Алексеевной  студентом __6__ курса, гр.
БС-42с  кафедры  Биомедицинской  кибернетики  факультета  Биомедицинской инженерии
НТУУ «КПИ» .
4. Цель и задачи практики:

1. закрепление знаний, которые прочитаны во время теоретической подготовки;
2. формирование профессиональных умений и навыков в работе с существующими
3. создание прототипа приложения, его примитивный дизайн и бизнес-логику.

5. Результаты по теме практики: 
- приобретены навыки в программировании на языке Python.
- реализован прототип приложения с будущим дизайном;
- реализованы все поставленные задачи:

 - уметь применять теоретические знания на практике, 
 - владеть современными технологиями,
 - создать примитивный прототип приложения;

6. 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;
- акт внедрения;
7.  Сформированная  тема  дипломной  работы  в  приказ:  Система  поиска  оптимального
локального  выравнивания  с  элементами  повторов  фрагментов  биологических
последовательностей
8. Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета.
9. Ключевые слова: выравнивание, биологические последовательности, биоинформатика,
молекулярная биологий, ДНК, РНК.



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  (ЄКТС),  360 годин.  Період
проведення практики з 01.09.2015р по 26.10.2015р.
3. Практика реалізовувалася Ткаченко Іриною Олексіївною студентом _6_ курсу, гр. БС-
42с кафедри Біомедичної кібернетики факультету Біомедичної інженерії НТУУ «КПІ».
4. Мета і завдання практики:

1. закріплення знань, які прочитані під час теоретичної підготовки;
2. формування професійних умінь і навичок в роботі з існуючими
3. створення прототипу додатку, його примітивний дизайн та бізнес-логіку.

5. Результати по темі практики:
- Придбані навички в програмуванні на мові Python.
- Реалізований прототип додатки з майбутнім дизайном;
- Реалізовані всі поставлені завдання:
 - Вміти застосовувати теоретичні знання на практиці,
 - Володіти сучасними технологіями,
 - Створити примітивний прототип додатка;
6. По практиці надані документи контролю проходження практики:
- Щоденник практики;
- Звіт на 16 аркушах, додаток до звіту на 2 аркушах;
- Ілюстративний матеріал (презентація) на 8 аркушах (слайдах);
- Відгук керівника ДР;
7.  Сформована  тема  дипломної  роботи  до  наказу:  Система  пошуку  локального
вирівнювання з елементами повторів фрагментів біологічних послідовностей.
8. Проміжна атестація у формі диференціального заліку.
9. Ключові слова: вирівнювання, біологічні послідовності, біоінформатика, молекулярна
біологія, ДНК, РНК.


