
284

6. Смит Дж. Модели в экологии. — М., Мир, 1976. — 286 с.
7. Хусаінов Д.Я., Давидов В.Ф. Оцінка області стійкості квадратич-

них диференціальних систем // Вісник Київського університету. Серія:
Фізико-математичні науки, в. 2, 1991. — С. 3—6.

8. Барбашин Е.А. Функции Ляпунова. — М.: Наука, 1970. — 240 с.
9. Колмановский В.Б. Уравнения с последействием и математи-

ческое моделирование // Соросовский образовательный журнал. —
№ 4. — 1996. — С. 122—127.

10. Эльсгольц Л.Э., Норкин С.Б. Введение в дифференциальные ура-
внения с отклоняющимся аргументом. — М.: Наука, 1970. — 240 с.

11. Хусаинов Д.Я., Шатырко А.В. Метод функций Ляпунова в исс-
ледовании устойчивости дифференциально-функциональных сис-
тем. — К. : Изд.-во Киевского университета, 1997. — 236 с.

12. Robert Smith. Modelling Disease Ecology with Mathematics. —
2008 by the American Institute of Sciences. — 189 p.

13. D.S. Jones, M.J. Planh, and B.D. Sleeman. Differential Equations and
Mathematical Biology. Second Edition. — 2010 by Taylor and Fracis
Group, LLC. — 444 p.

Стаття надійшла до редакції 05.10.2012 р.

УДК 004.77:37.091.212

Т.В. Давидюк, начальник відділу автоматизації управління
навчальним процесом ЦАУУ,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ АДМІНІСТРУВАННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
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ANNOTATION. The article describes the realization technology of the first level
of the multilevel system promoted by the administration of learning activities of
students at university — an electronic journal.

KEYWORDS: teaching process, administration, electronic journal, informational
support, monitoring of studying activities.

Постановка проблеми. Стрімкі зміни, що проходять при
модернізації вищої освіти за напрямами фундаменталізації
та індивідуалізації навчального процесу, обумовлюють не-
обхідність застосування сучасних інформаційно-комуні-
каційних технологій (ІКТ) в управлінні навчальними закла-
дами. На даний момент перед кожним вищим навчальним
закладом (ВНЗ) постало актуальне завдання — забезпечити
ефективне адміністрування розподілених баз даних, якими
володіє університет. Особливої уваги заслуговує питання
реалізації системи комплексної інформаційної підтримки
адміністрування навчальної діяльності студентів як складо-
вої інформаційно-аналітичної системи управління універси-
тетом (ІАСУУ).

Аналіз останніх джерел і публікацій. Проведений аналіз ре-
зультатів досліджень проблеми використання у ВНЗ інформацій-
но-комунікаційних технологій з метою управління навчальною
діяльністю (А.І. Башмакова, І.Є. Булах, В.О. Деповського, Т.І. Код-
жа, Н.В. Матвіїшиної та ін.) вказує на те, що педагогічно доціль-
не та методично грамотне впровадження ІКТ у навчальний про-
цес надає можливість підвищити ефективність управління навча-
льною діяльністю студентів, відкриваючи нові можливості для
диференціації та індивідуалізації навчання. Водночас потрібно
зазначити, що в даних дослідженнях проблема управління навча-
льною діяльністю розглядається на рівні окремої дисципліни та
конкретного викладача.

Для забезпечення повноти інформації щодо поточного рів-
ня знань і вмінь кожного студента навчального закладу з усіх
дисциплін, аналізу їх динаміки та активності студента в про-
цесі навчання необхідне використання центральної бази да-
них, що стане інформаційною моделлю університету та доз-
волить виконувати оперативний порівняльний аналіз поточ-
ної ситуації, виявляти слабкі місця, прогнозувати ефектив-
ність навчального процесу та керувати ним. Тому виникла на-
гальна потреба розглянути можливості використання ІКТ у
навчальному процесі ВНЗ з метою комплексної реалізації
управляючої функції як на рівні викладача, так і на рівні ка-
федри, деканату та ректорату.



286

Мета статті: представити багаторівневу систему комплексної
інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяльності
студентів.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи навчання з точки
зору загальної теорії управління, тобто як один із видів управлін-
ня, процес навчання можна змоделювати за допомогою двох під-
систем (рис. 1): об’єкта управління (елемента, яким керують) та
керуючого органу (елемента, який керує). Управління відображає
взаємодію даних підсистем, при якій вхідні параметри навчальної
діяльності перетворюються в вихідні.

МЕТА НАВЧАННЯ

навчаюча діяльність викладача навчальна діяльність студента

об’єктвикладач виконує роль

Рис. 1. Модель процесу навчання

Розглянувши проблему управління навчальною діяльністю
студентів на рівні макропроектування (рис. 1), було визначено,
що важливою умовою підвищення ефективності управління на-
вчальною діяльністю є використання у навчальному процесі ком-
плексної системи контролю та оцінювання навчальних досягнень
студентів, яка повинна одночасно забезпечувати як об’єктивність
поточного контролю знань, умінь і навичок студентів, так і про-
зорість формування підсумкової оцінки студентів, мотивуючи
таким чином студентів до продуктивної навчально-пізнавальної
діяльності упродовж усього періоду навчання.

Для організації ефективного інформаційного обміну між
студентами, викладачами та адміністрацією університету та
забезпечення оперативної можливості узагальнення актуаль-
них показників, що характеризують стан об’єкта управління
на поточний момент. У ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
була розроблена система комплексної інформаційної підт-
римки адміністрування навчальної діяльності у формі елект-
ронного журналу.

Під час проектування електронного журналу як складової ін-
формаційно-аналітичної системи управління університетом було
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забезпечено виконання таких загальних вимог: індивідуальності,
об’єктивності, систематичності та всебічності.

Мета: забезпечення ефективної організації процесу навчання

Завдання на рівні
студента:

 індивідуалізація
процесу навчання;
 формування пози-
тивної мотивації сту-
дентів до навчальної
діяльності;
 забезпечення систе-
матичного зворотного
зв’язку, що передбачає
як самоконтроль, так і
контроль з боку викла-
дача, та реалізація
відповідних навчаль-
них впливів

Завдання на рівні
викладача:

 розробка робочої програми
курсу, яка реалізує ідеї мо-
дульно-рейтингової системи
навчання;
 створення ефективної ме-
тодичної системи контролю
засвоєння знань, набуття вмі-
нь в навичок;
 розробка комплексної сис-
теми контролю та оцінювання
результатів навчальної діяль-
ності студентів

Система
управління про-
цесом навчання
на рівні змісту
навчання:

 розробка на-
вчального плану
спеціальності;
 розробка на-
вчальної програ-
ми дисципліни;
 поділ навчаль-
ного матеріалу
дисципліни на
навчальні модулі;
 визначення
цілей вивчення
кожного навчаль-
ного модуля;
 створення ком-
плекту навчально-
методичної доку-
ментації для кож-
ного навчального
модуля;
 організація
науково
діяльності сту-
дентів

Визначення завдань та способів проведення
психолого-педагогічного моніторингу

Адміністрування результатів навчальної
діяльності студентів,

аналіз отриманих результатів засобами елек-
тронного журналу

Рис. 2. Схема управління навчальною діяльністю студентів
на рівні макропроектування

Під час розробки електронного журналу було реалізовано:
 ведення бази з результатами навчальної діяльності кож-

ного студента (оцінок і відомостей про відвідування) на всіх
заняттях з усіх навчальних дисциплін протягом всього періоду
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навчання у ВНЗ, забезпечуючи конфіденційність доступу до
даних як з боку викладача (викладач має доступ тільки до сто-
рінки електронного журналу, що відповідає його дисципліні та
студентським групам, з якими він працює, рис. 3), так і з боку
студента (студент має можливість переглянути тільки свої оцін-
ки з усіх дисциплін, що вивчає в поточному семестрі, та оціни-
ти свої досягнення в загальному анонімного рейтингу студен-
тів, рис. 4);

 управління користувачами (студент, викладач, методист
кафедри, завідувач кафедри, диспетчер деканату, заступник де-
кана, декан, помічник ректора, ректор), групами та правами до-
ступу;

 аутентифікацію та авторизацію користувачів;
 документообіг між підрозділами університету (рис. 5), що

здійснюють контроль і управління навчальним процесом (кафед-
ра, деканат, навчальна частина, ректорат);

 статистичне опрацювання даних (рис. 6) з результатами різ-
них видів контролю та поточного рейтингу студентів (індивідуа-
льного, за групами, за курсами, за факультетами);

 захист даних від несанкціонованого доступу;
 ведення архіву даних;
 підтримка дистанційного режиму роботи користувачів (у

локальній мережі університету та через мережу Інтернет);
 забезпечення необхідного набору серверів, які базуються на

Web-технології.
Використання електронного журналу в процесі навчання доз-

воляє оперативно вирішувати наступні задачі:
 на рівні студента:
 планувати самостійну пізнавальну діяльність студентів з

урахуванням особливостей організації поточно-модульного кон-
тролю знань;

 формувати персональний перелік «проблемних» тем на по-
точний час і за підсумками семестру;

 аналізувати суму рейтингових балів на поточний момент і
відносний рівень успішності у межах групи та курсу тощо;

 на рівні кафедри:
 проводити поточний і підсумковий порівняльний аналіз аб-

солютної та якісної успішності студентів з однієї дисципліни на
різних факультетах, в різних семестрах;

 проводити аналіз результатів навчаючої діяльності різ-
них викладачів в різних семестрах, з різним контингентом сту-
дентів;
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 формувати висновки щодо можливостей удосконалення ме-
тодики викладання дисципліни;

 на рівні деканату:
 забезпечувати повноцінний та оперативний документообіг

між структурами університету (студентський відділ кадрів — де-
канат — бухгалтерія)

 наприкінці семестру готувати відомість з результатами ПМК;
 проводити поточний та підсумковий порівняльний аналіз

навчальних досягнень студентів з різних навчальних дисциплін
та у різних викладачів;

 наприкінці навчання студентів за даними електронного жур-
налу готувати додатки до диплому.

 на рівні ректорату:
 проводити поточний і підсумковий порівняльний аналіз на-

вчальних досягнень студентів різних факультетів з різних навча-
льних дисциплін та у різних викладачів;

 проводити аналіз результатів навчаючої діяльності різних
викладачів в різних семестрах, з різним контингентом студентів.

Рис. 3. Реалізація електронного журналу на рівні викладача
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Рис. 4. Реалізація електронного журналу на рівні студента

Рис. 5. Реалізація електронного журналу на рівні деканату



25
9

Р
ис

. 6
. Р
еа
лі
за
ці
я 
ел
ек
тр
он
но
го

 ж
ур
на
лу

 н
а 
рі
вн
і р
ек
то
ра
ту

291



292

Висновки з проведеного дослідження. Управління навчаль-
ною діяльністю студентів повинне забезпечувати реалізацію
цілей навчання як на макрорівні у відповідності до визначеної
стратегії ВНЗ, так і на мікрорівні відповідно до обраної ви-
кладачем методики навчання. Впровадження багаторівневої сис-
теми інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяль-
ності студентів в університеті забезпечує оперативне опрацюван-
ня поточних даних, своєчасний добір і реалізацію корегуючи
впливів, що в свою чергу сприяє підвищенню якості процесу
підготовки висококваліфікованих спеціалістів.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТА
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
АНОТАЦІЯ. Впровадження інформаційних технологій в управління економікою
на макро- та мікрорівнях є одним з головних чинників підвищення ефективно-
сті виробництва та забезпечення розвитку економіки. Впровадження комп’ю-
терних технологій і автоматизація управління підприємством робить мож-
ливим виникнення нових форм організації виробництва, що дає базис для фун-
кціонування віртуальних підприємств та електронної комерції.
Стаття присвячена оцінці ефективності діяльності підприємства, яке
починає працювати в сегменті електронної комерції. В якості критерію
оптимізації обрано час, протягом якого здійснюється діяльності підпри-
ємства.

При пошуку найраціональнішого маршруту враховується середнє число
замовлень на продукцію, середній час виконання замовлення, середнє чис-
ло замовлень у черзі, а також потенціал підприємства, виручка від реа-
лізації продукту, обсяг інвестицій і виробничі витрати.
Методика полягає у побудуванні балансової моделі, яка враховує всі най-
необхідніші показники ефективності. Математична модель представ-
лена у вигляді системи з трьох диференційних рівнянь із застосуванням
елементів теорії масового обслуговування
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