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ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВИХ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ
Задачі управління навчальним процесом відносяться до класу слабоформалізованих, слабоструктурованих задач із розпливчастими обмеженнями,
неповними й нечіткими даними, що сильно залежать
від змін зовнішнього середовища й суб'єктивних
переваг осіб, що приймають рішення. Тому, для їхнього вирішення доцільно застосовувати методи й
алгоритми теорії прийняття рішень, теорії нечітких
множин, штучного інтелекту [1].
Задачу аналізу стану навчального плану спеціальності будемо розглядати як задачу прийняття
групових рішень в умовах невизначеності [1].
В рамках міжнародного освітнього проекту
PROMENG Європейської освітньої програми
TEMPUS «Професійно-орієнтовані магістерські
програми в галузі інжинірингу в Росії, Україні, Узбекистані»
(510920-Tempus-1-2010-1-De-TempusJPCR, тривалість проекту:
15.10.2010 р. –
14.10.2013 р.) було сформовано завдання проаналізувати стан діючих навчальних планів підготовки
магістрів у Запорізькому національному технічному
університеті. Тому мета роботи є розробка методики, що забезпечує об'єктивний аналіз стану навчального плану магістрів в інжинірингу.
Задачі, які необхідно вирішити для досягнення
поставленої мети:
– вибрати інструмент для вирішення задачі;
– розробити методику аналізу стану навчального плану спеціальності;
– проаналізувати навчальні плани наступних
спеціальностей: «Електричні машини й апарати»,
«Електромеханічні системи автоматизації й електропривод», «Програмне забезпечення систем»,

«Комп'ютерні системи й мережі», «Спеціалізовані
комп'ютерні системи», «Мікро- і наноелектроні
прилади й пристрої», «Радіоелектронні апарати та
засоби».
Для вирішення задачі аналізу стану навчального плану спеціальності був обраний підхід на основі
методу аналізу ієрархій [2], який дозволив забезпечити найбільш погоджену групову оцінку, отриману
в результаті участі різних фахівців (експертів) або
осіб, зацікавлених у розв'язку проблеми та виявити
найбільш суттєві проблеми (наявність застарілого
обладнання, нестача ліцензійного програмного забезпечення, необхідність проведення стажувань і
підвищення кваліфікації викладачів, оновлення переліку професійно-орієнтованих дисциплін).
Запропонована методика аналізу стану навчального плану спеціальності може бути використана
у вищих навчальних закладах Росії, України й Узбекистану для підвищення ефективності роботи методичних комісій і підтримки прийняття рішень для
задач управління навчальним процесом.
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АПРОБАЦИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ «СТУДЕНТ»
В докладе приводятся предварительные результаты работы информационной рейтинговой системы
«Студент» (ИРС), в основу которой положены различные модели иерархической структуры, охватывающие
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образовательную деятельность студента в вузе (рис. 1)
[1].
Основные концепции построения ИРС авторы
докладывали на предыдущей конференции [2].

Секція 3. Інноваційні комп'ютерні технології в освіті
ИРС состоит из трех взаимосвязанных модулей:
1. Подготовка к работе и настройка ИРС.
2. Первичные оценки по элементам деятельности студента в вузе.
3. Обработка данных. Рейтинги. Вывод результатов.
Особенность второго и третьего модулей ИРС
состоит в том, что они имеют свои базы данных,
которые могут быть расширены. Полную обработку

данынх и формирование частных (промежуточных)
и итоговых результатов выполняет третий модуль
системы (рис. 2).
Приводятся фрагменты вывода результатов в
различных форматах (табличных и графических) и
оценочные характеристики апробации ИРС (рис. 3).
Для вывода результатов в нестантартных форматах нужен еще один модуль, который в настоящее
время разрабатывается.

Рис. 1. Структура ИРС «Студент»
Группа Ф12.1.06. Психология. 2010/2011 уч.год

Рис. 2. Меню третьего модуля

Рис. 3. Динамика оценок по модулям

Рис. 4. Динамика оценок по дисциплинам семестра
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