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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО
РІШЕННЯ
Сенченко В.І., Большая О.В.
(Полтава, Україна)

Проблема інформаційного забезпечення управлінської діяльності є об’єктом
особливої уваги та предметом дослідження у педагогічній науці в останні два
десятиріччя і набуває подальшої активної розробки.
Інформація відіграє вирішальну роль у забезпеченні ефективного управління у
діяльності керівників навчальних закладів. Тільки достовірне знання щодо якісних змін
в процесах навчання, виховання, методичного і матеріально-технічного їх забезпечення,
інформація з наслідків діяльності педагогічних кадрів і функціонування всіх
структурних підрозділів навчальних закладів дає змогу приймати обґрунтовані рішення,
адекватні їх потребам, регулювати умови, необхідні для ефективної роботи
педагогічного колективу.
Управління навчальним закладом розглядають, як складну структуру, що включає
духовні та матеріальні процеси. Основною складовою навчального закладу як соціальної
системи є людина. Але, крім людей, для нормального його функціонування необхідні
різноманітні речі, технічні об’єкти, яких згодом стає все більше. Ці матеріальні об’єкти
можуть бути розглянуті як самостійні елементи навчального закладу та як системні
утворення [1].
Керівнику навчального закладу для забезпечення якісної та безперешкодної роботи
крім моделювання інформаційної мережі необхідно вирішувати й інші управлінські
завдання. Розробка ефективних управлінських рішень потребує застосування сучасних
інформаційних технологій, що забезпечують повноту, своєчасність відображення
процесів, можливість їхнього моделювання, аналізу та прогнозування.
Інформаційна система управління - це сукупність засобів для формування, обробки
та використання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.
Основними функціями управлінської інформаційної системи виступають збирання,
зберігання, накопичення, пошук і передача даних, що використовуються для підтримки
прийняття управлінських рішень.
До базових компонентів інформаційних систем можна зарахувати:
– технічне забезпечення – набір пристроїв, які дозволяють отримувати й обробляти
дані;
– програмне забезпечення – це набір програм, що дає можливість технічному
забезпеченню обробляти дані;
– базу даних – сукупність відповідним чином організованої інформації, яка
зберігається користувачами;
– мережу – пов’язану систему, що дозволяє здійснювати поділ ресурсів різних
комп’ютерів;
– процедури – набір інструкцій про те, як комбінувати вищезгадані компоненти для
обробки інформації та генерування необхідних виходів;
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– спеціалістів – осіб, які працюють з інформаційною системою. Ключову позицію в
інформаційній системі займає система обробки даних [2].
Програмні комплекси дозволяють розв’язувати задачі менеджменту сучасного
навчального закладу. Вони автоматизують функції кожного із учасників навчальновиховного процесу. Керівникам навчального закладу допомагають у веденні
документації (алфавітна книга, особові справи учнів та співробітників, автоматичне
формування різноманітних звітів та ведення статистики), розкладу (оперативне
датування календарних планів та записів у журналі), обліку руху учнів та складанні
автоматичних оперативних звітів, моніторингу навчального процесу та за допомогою
конструкторів звітів, моніторингу якості навчання засобом виведення графіків та карт
успішності учнів (за предметами, середніми оцінками, учителями тощо), моніторингу
відвідувань учнів засобом виведення тематичних звітів, складанню шкільної системи
документообігу та автоматизації складання статистичної звітності для управлінь
(відділів) освіти. Батькам та учням дозволяє оперативно контролювати успішність та
відвідування дитини через Інтернет (електронний класний журнал та щоденник), або
отримувати цю інформацію через мобільний телефон, а також спілкуватися з учителями
та адміністрацією. Педагогам надає можливість вести класний журнал, працювати з
розкладом та календарними планами, проводити тестування учнів, готувати відео уроки.
Управління важлива складова педагогічної науки. Стратегічною лінією
інформатизації управління необхідно вважати використання потужного інформаційного
ресурсу з метою розвитку освіти.
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НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ УМСА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
КОНТРОЛЮ ТА ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Сербін С.І., Тарасенко Я.А., Тихонова О.О.
(Полтава, Україна)

У останні 15 років в Україні проходять масштабні зміни у галузі вищої освіти,
медичної зокрема: у 2005 році міністр освіти України Станіслав Ніколаєнко в Бергені
(Норвегія) підписав Болонську декларацію від імені України [2]. Це стало відправною
точкою переходу від радянської моделі вищої освіти до європейських стандартів
надбання професійних знань та умінь. Болонський процес на рівні держав європейської
спільноти був започаткований підписанням міністрами освіти від імені своїх урядів
документа, який назвали «Болонська декларація» (1999 р.) [2].
Важливою ланкою при підготовці майбутніх медиків у контексті Болонського
процесу для навчальної діяльності є самостійна робота [5], а її надважливою складовою
є сучасні інформаційні технології [6], особливо для іноземних студентів, кількість яких з
кожним роком збільшується [1]. Як різновид самостійної роботи використовується
комп’ютерне тестування (вирішення ситуаційних задач) при відпрацюванні пропущених
практичних та лекційних занять у комп’ютерних класах Української медичної

