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АНОТАЦІЯ
Переддипломну практику я проходила на Міжнародному науковонавчальному центрі інформаційних технологій і систем НАН України та МОН
України, створена у 1997 році при сприянні Уряду України, ЮНЕСКО,
Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.
Центральне місце в програмах робіт Міжнародного Центру займають
проблеми штучного інтелекту, нові інформаційні та комунікаційні технології і
системи, проблеми інформатизації, створення інформаційного суспільства в
Україні та його взаємодії зі світовим інформаційним простором. Міжнародний
Центр успішно вирішує одну з ключових проблем інформатики - створення
нового покоління високих наукомістких інформаційних технологій інтелектуальних інформаційних технологій, що здатні відтворювати елементи
інтелекту людини.
Набуті на практиці знання та досвід дають змогу розробити методику на
базі комп’ютерних технологій, визначити шляхи для подальшого розвитку
нових досліджень.

АННОТАЦИЯ
Преддипломную практику я проходила на Международном научноучебном центре информационных технологий и систем НАН Украины и МОН
Украины, создана в 1997 году при содействии Правительства Украины,
ЮНЕСКО, Национальной академии наук Украины и Министерства
образования и науки Украины.
Центральное место в программах работ Международного Центра
занимают проблемы искусственного интеллекта, новые информационные и
коммуникационные технологии и системы, проблемы информатизации,
создание информационного общества в Украине и его взаимодействия с
мировым информационным пространством. Международный Центр успешно
решает одну из ключевых проблем информатики - создание нового поколения
высоких наукоемких информационных технологий - интеллектуальных

информационных технологий, способны воспроизводить элементы интеллекта
человека.
Приобретенные на практике знания и опыт позволяют разработать
методику на базе компьютерных технологий, определить пути для дальнейшего
развития новых исследований.
ANNOTATION
I am pre-graduation practice was held at the International Research and
Training Center of Information Technologies and Systems NAS and MES of
Ukraine, established in 1997 with the assistance of the Government of Ukraine,
UNESCO, the National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education
and Science of Ukraine.
Central to the program of work of the International Center are problems of
artificial intelligence, new information and communication technologies and systems,
problems of information, creation of information society in Ukraine and its
interaction with the world information space. International Center successfully solves
one of the key problems in computer science - a new generation of high knowledgebased information technology - intelligent information technologies that are able to
reproduce the elements of human intelligence.
Acquired practical knowledge and experience allow you to develop a
methodology based on computer technology to identify ways to further develop new
research.

