
Pre-graduation practice

Annotation

1  «Pre-graduation  practice»  (practice)  is  a  part  of  a  cycle  of normative
disciplines EPP of  a  specialist training  course  6.05010101  «  Computer
sciences  »  (training  course  7.05010101 «  Informational     controlling     systems
and technologies  »).

2.  General labor content of practice is 12  credits (ECTS), 360  hours.  Practice
period from 01.09.2015 to 26.10.2015.

3.  Practice wad fulfilled by Bezruk Dmytro Pavlovych, 6-year student,  gr.
БС-41с Biomedical cybernetics department of Biomedical  Engineering
faculty NTUU «KPI».

 4.  Practice topic: «Development of the web-integrated environment for the
studies of the blood circulatory system condition». 

5.  Goals and tasks of practice:  to learn the methodology of development and
projecting web-integrated environment,  develop a prototype of a web-
integrated environment.

6.  Results of the practice: 

- skills of working with the Spring MVC, Hibernate frameworks improved;

- skills of software architecture designing developed;

-  achieved knowledge have been applied through the development of the
web-integrated environment;

- a prototype of a web-integrated environment has been realized;

-  achievement of goals:  architecture design,  template  creation,  CRUD
realization;

 -  knowledge of how to design and develop modern dynamic web-
applications according to MVC  architecture template; 

- knowledge of IntelliJ IDEA IDE, Apache Tomcat, Spring MVC, Hibernate.

7. Practice report contents: 

1) Characteristics of computers;

2) Practice at the work place;

3) Research work;

4) Theoretical studies and excursions.

8. The following documents of the practice control have been given: 



- practice diary; 

- 14 pages of practice report;

- 5 slides of presentation;

- recommendation of the diploma project curator;

- publication plan;

- guarantee letter. 

9.  The topic of the diploma project according to the order: «Web-integrated
environment for the studies of the blood circulatory system».

10. Проміжна атестація у формі диференційованого заліку.

11.  Key words:  web-integrated environment,  blood circulatory system
condition,  software architecture,  web-integrated environment design,  web-
application.



Переддипломна практика

Анотація

1. «Переддипломна практика» (практика) є частиною циклу нормативних
дисциплін  ОПП  спеціаліста за  напрямком  підготовки  6.05010101
«Комп  ’  ютерні  науки»  (за  спеціальністю 7.05010101  «Інформаційні
управляючі системи та технології»).

2.  Загальна  трудомісткість  практики  складає  12  кредитів  (ЄКТС),  360
годин. Період проведення практики з 01.09.2015 р. по 26.10.2015 р.

3.  Практику  було  реалізовано Безруком  Дмитром  Павловичем,
студентом  6  курсу,  гр.  БС-41с кафедри  Біомедичної  кібернетики
факультету Біомедичної інженерії НТУУ «КПІ».

 4. Тема практики: «Розробка веб-інтегрованого середовища дослідження
стану системи кровообігу». 

5. Цель и задачі практики: засвоїти методологію побудови й проектування
веб-інтегрованих  середовищ,  розробити  прототип  веб-інтегрованого
середовища.

6.  Результати з теми практики: 

- засвоєно навички праці з фреймворками Spring MVC, Hibernate.

-  здобуто  навички  з  проектування  архітектури  програмного
забезпечення.

- проведено практичне застосування здобутих знань шляхом розробки
веб-інтегрованого середовища.

- реалізовано прототип веб-інтегрованого середовища;

- реалізація поставлених завдань: спроектувати архітектуру, створити
кістяк, реалізувати CRUD;

 - вміти проектувати та розробляти сучасні динамічні веб-додатки по
архітектурному шаблону MVC; 

- володіти IntelliJ IDEA IDE, Apache Tomcat, Spring MVC, Hibernate.

7. Зміст звіту з практики: 

1) Характеристика комп’ютерів

2) Практика на робочому місці

3) Виконання самостійної дослідницької роботи.

4) Теоретичні заняття та екскурсії.

8. З практики надано документи контролю проходження практики: 

- щоденник практики; 

- звіт на 14 листах;



- презентація на 5 слайдах;

- відгук керівника ДР;

- план публікацій;

- гарантійний лист. 

9.  Сформована  тема  дипломної  роботи  в  наказ:  «Веб-інтегроване
середовище дослідження стану системи кровообігу».

10. Проміжна атестація у формі диференційованого заліку.

11. Ключові слова: веб-інтегроване середовище, стан системи кровообігу,
архітектура програмного забезпечення, проектування веб-інтегрованих
середовищ, веб-додаток.


