
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 Левко Дарьей Владимировной студенткой 6 курса,   гр. БС-

41с кафедры Биомедицинской кибернетики факультета Биомедицинской инженерии  НТУУ

«КПИ» .

4. Тема  практики:  Система  поиска  оптимального  глобального  выравнивания  в  случае

перекрытия биологических последовательностей. 

5. Цель  и  задачи  практики: Разработать  программный  продукт,  который  даст

возможность  получить  не  только глобальное  выравнивание,  но  и  найти  оптимальное

выравнивание  в  случае  перекрытия  биологических  последовательностей  и  сравнить

результаты выравниваний.

6. Результаты по теме практики: 

-  была исследована теоретическая база по теме преддипломной практики;

- рассмотренные и проанализированы существующие программы реализации алгоритмов

выравнивания;

-  начато создание программного приложения на языке C ++;

-  разработан программный продукт.

7. Содержание отчета по практике: 

Введение

1 Обзор литературных источников по теме исследования

2 Основная часть 

Вывод

Список использованных источников

8. По практике предоставлены документы контроля прохождения практики: 

- дневник практики; 

- отчет на 16 листах;

- ииллюстрационный материал (презентация) на 7 листах (слайдах).

- отзыв руководителя ДР.

Сформированная  тема  дипломной  работы  в  приказ:  Система  поиска  оптимального

глобального выравнивания в случае перекрытия биологических последовательностей.

9. Промежуточная аттестация  в форме дифференциального зачета.

10. Ключевые  слова:  биоинформатика,  биологические  последовательности,  глобальное

выравнивание,  глобальное  выравнивание  в  случае  перекрытия  биологических

последовательностей.



Переддипломна практика

Анотація

1. «Переддипломна практика» (практика)  є  частиною циклу  нормативних дисциплін ООП

спеціаліста за напрямом підготовки  6.05010101 «Комп’ютерні науки» (за спеціальністю

7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»).

2. Загальна  трудомісткість  практики  складає  12 кредитів  (ЕКТС),  360 годин.  Період

проведення практики с 01.09.2015р по 26.10.2015р. 

3. Практика реалізовувалась Левко Дар′єю Володимирівною студенткою 6 курсу,  гр. БС-

41с кафедри Біомедичної кібернетики факультету Біомедичної інженерії  НТУУ «КПІ» .

4. Тема  практики:  Система  пошуку  оптимального  глобального  вирівнювання  у  випадку

перекриття біологічних послідовностей. 

5. Цілі і задачі практики: Реалізувати програмний продукт, що дасть можливість отримати

не  тільки  глобальне  вирівнювання,  а  й  знайти  оптимальне  вирівнювання  у  випадку

перекриття біологічних послідовностей та порівняти результати вирівнювань.

6. Результати за темою практики: 

-  була досліджена теоретичної бази за темою переддипломної практики;

- розглянуті та проаналізовані існуючі програми реалізації алгоритмів вирівнювання;

-  розпочато створення програмного продукту на мові C++;

-  створено програмний продукт.

7. Зміст звіту з практики:

Вступ

1 Огляд літературних джерел з теми дослідження

2 Основна частина

Висновки

Список використаних джерел

8. З практики представлені документи контролю проходження практики: 

- щоденник практики; 

- звіт на 16 аркушах;

- ілюстраційний  матеріал (презентація) на 7 листах (слайдах).

- відгук керівника ДР.

Сформована тема дипломної роботи в наказі: Система пошуку оптимального глобального

вирівнювання у випадку перекриття біологічних послідовностей.

9. Проміжна атестація  в формі диференціального заліка.

10. Ключові  слова:  біоінформатика,  біологічні  послідовності,  глобальне  вирівнювання,

глобальне вирівнювання у випадку перекриття біологічних послідовностей.



Pre-diploma practice

Abstract

1. «Pre-diploma  practice»  (practice)  is  part  of  a  cycle  of  normative disciplines  of  the  OOP

specialist  direction  of  preparation  6.05010101  «Computer  Science»  (specialty   7.05010101

«Information control systems and technologies»).

2. The total complexity of intership is  12 credits (ECTS),  360 hours. The period of practice from

01.09.2015 to 26.10.2015. 

3. The  practice  was  implemented  by Daria  Levko student  of  the  6  course,   group    БС  -41s

department of Biomedical Cybernetics faculty of Biomedical engineering of  NTUU «KPI» .

4. Topic of practice: The system of finding the optimal global alignment in the case of an overlap of

biological sequences.

5. The purpose and objectives of the practice: to develop software that will enable us to obtain not

only  global  alignment,  but  also  to  find  the  optimal  alignment  in  the  case  of  an  overlap  of

biological sequences and to compare the results of the alignments.

6. The results of the practice: 

-  was researched the theoretical basis on the topic of pre-diploma practice;

-  reviewed and analyzed existing programs implementation of alignment algorithms;

-  initiated the creation of software application in C++;

-  developed software product.

7. The content of the report on the practice: 

Introduction

1 Overview of the literature on the research topic

2 The main part 

Conclusion

A list of sources used

8. In practice, given the control documents of practice: 

- diary of practice; 

- report on 16 pages;

- illustrational material (presentation) on 7 pages (slides).

- a review of the head of DW.

Formed the topic of my thesis in order: The system of finding the optimal global alignment in the

case of an overlap of biological sequences.

9. Interim certification in the form of a differential credit.

10. Keywords: bioinformatics, biological sequences, global smoothing, overlap matches.


