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ПЕРЕДМОВА
На сучасному етапі свого розвитку людство вступило в період, коли зміна ідей і технологій відбувається надзвичайно швидкими темпами. А це означає, що у вищому навчальному закладі необхідно змінити
спрямованість навчального процесу, тобто виробити у студента потребу
засвоювати нові знання і нову інформацію, навчити вчитися упродовж
життя.
Політика держави на відкритість для світового простору, плани співпраці з іноземними партнерами, і, нарешті, процеси глобалізації світової
економіки – усе це змушує менеджмент сучасних підприємств володіти
актуальною інформацією і вдало її використовувати в процесах управління. Тому проблема навчання майбутніх фахівців із менеджменту сучасним підходам до організації інформаційного забезпечення управлінської діяльності, вдалого використання сучасних інформаційних технологій на базі сучасної комп’ютерної техніки – потребує значної уваги
саме сьогодні.
Традиційно, інформаційним забезпеченням менеджменту переймалися фахівці з інформатики, але настав час, коли важливо на перше місце
поставити саме технологію менеджменту, якій повинні слугувати сучасні інформаційні технології. Адже повноцінне інформаційне забезпечення
менеджменту – це актуальна проблема українських підприємств не тільки сучасності, але й майбутнього.
Сучасна інформаційна система повинна відповідати всім нововведенням у теорії і практиці менеджменту. Це найголовніший фактор, тому що
побудова досконалої в технічному відношенні системи, яка не відповідає
вимогам функціональності, не має змісту. З іншого боку, ефективне використання сучасних інформаційних систем менеджменту, розвиток інформаційних технологій в корені змінило методи координації і контролю
в процесах управління, знизивши важливість особистого спостереження
керівника за роботою підлеглих і бюрократичних форм узгодження тих
чи інших рішень.
Саме через освіту необхідно підготувати людину, яка здатна і бажає
творити і сприймати нововведення та зміни технологій, інформації, знань
і самих обставин життя. Динамічні зміни в навколишньому світі породили абсолютно нову соціальну, методичну та організаційну ситуацію в
усіх сферах сучасної освіти в Україні. Найбільш впливовим на сучасному етапі розвитку є так званий Болонський процес, який становить конструктивне намагання держави узгодити національну систему освіти з
політичними, економічними та соціальними стандартами освіти, характерними для сучасного західного світу.

Передмова
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Підручник написаний відповідно до програм дисциплін “Інформаційні системи в менеджменті”, “Інформаційні системи і технології підприємств”, “Інформаційне забезпечення менеджменту”. Викладений
матеріал запропоновано для використання як викладачами, студентами, так і фахівцями підприємств, організацій, фірм. Метою підручника
є узагальнення матеріалів щодо впровадження модульно-рейтингових
технологій в навчальний процес при вивченні курсів, що є складовою
інформаційного забезпечення менеджменту сучасного підприємства.
Даний підручник знайомить читача з основними напрямками застосування інформаційних систем та технологій в сучасному бізнесі,
з науковими підходами до інформації та її ролі в процесах управління,
концепцією інформаційного суспільства, загальними інформаційними
характеристиками систем управління, роллю комунікацій в процесах
управління, сучасними підходами до формування систем управління організаціями в умовах впровадження інформаційних систем менеджменту, розкриває зміст та сутність інформаційного менеджменту.
При написанні підручника використані матеріали лекцій, прочитаних
у відповідних навчальних курсах упродовж кількох років бакалаврам,
спеціалістам та магістрам Національного авіаційного університету, а також власні теоретичні та практичні надбання авторів щодо зазначеної
проблематики. У підручнику представлено усі необхідні матеріали не
тільки для засвоєння лекційних та практичних занять, а й для організації повноцінної самостійної роботи студента за кредитно-модульною
системою.
Особливості планування та організації навчального
процесу за кредитно-модульною системою

Під кредитно-модульною системою організації навчального процесу
слід розуміти таку модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульно-рейтингових технологій навчання із системою спеціальних освітніх одиниць (залікових кредитів).
Характерною ознакою впровадження модульно-рейтингових технологій в навчальний процес є розподіл навчального матеріалу на модулі та
застосування накопичувальних систем оцінювання знань студентів.
Рейтингова система оцінювання є невід’ємною складовою робочої навчальної програми з кожної дисципліни і передбачає визначення якості
виконаної студентом навчальної роботи та рівня набутих ним знань та
вмінь шляхом оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час
поточного модульного та семестрового підсумкового контролю.
Головною метою впровадження кредитно-модульної системи є підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою та забезпечення на
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цій основі конкурентоспроможності випускників на національному та
міжнародному ринках праці.
Одиницею вимірювання навчального навантаження, необхідного для
засвоєння змістовних модулів за кредитно-модульною системою є заліковий кредит.
Змістовний модуль – це система навчальних елементів (розділів чи
підрозділів навчальної дисципліни або мікромодулів), поєднаних за ознакою відповідності до певного навчального об’єкта.
Модуль – це окрема частина освітньо-професійної програми підготовки фахівця (навчальної дисципліни), що реалізується відповідними формами організації навчального процесу. Розрахунок обсягу кожного модуля та його складових в годинах з повним використанням передбаченого
бюджету часу здійснюється шляхом планування виконання певних видів
навчальної роботи: для аудиторних занять – лекцій та практичних занять;
для самостійної роботи – підготовка до аудиторних занять та виконання
індивідуальних завдань.
Лекційний матеріал, що входить до складу кожного модуля, заздалегідь поділяється на аудиторний і такий, що потребує самостійного вивчення. Але остаточне рішення з даного питання приймає лектор. На
практичному занятті не тільки поглиблюються раніше здобуті теоретичні
знання, а й формуються необхідні практичні навички та здійснюється поточний контроль ефективності попередньої самостійної роботи студентів
та модульний рейтинговий контроль.
Розрахунок трудомісткості засвоєння навчального матеріалу кожного
модуля в балах здійснюється в залежності від його вагового коефіцієнту
в загальному обсязі годин, виходячи із підсумкової 100-бальної шкали.
Підсумкова оцінка засвоєння студентом навчальної дисципліни визначається як інтегральна рейтингова оцінка за всіма змістовними модулями. При цьому студент, який протягом семестру набрав необхідну кількість балів, має низку переваг:
– не складати іспит чи залік та отримати підсумкову оцінку залежно від
набраної кількості балів за рейтингом;
– з метою підвищення власного рейтингу за даною навчальною дисципліною складати іспит чи залік;
– вільно розпоряджатися часом, відведеним у графіку навчального процесу на екзаменаційну сесію.
Суттєвою особливістю впровадження кредитно-модульної системи
є те, що студент, який не набрав протягом семестру достатньої кількості балів, обов’язково повинен складати іспит. Але він може бути допущеним до складання іспиту лише за умови попереднього виконання
обов’язкового переліку завдань, передбачених навчальним графіком з
даної дисципліни.
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Слід зазначити, що вирішальний вплив на підсумкову (результуючу)
оцінку з навчальної дисципліни має сума рейтингових балів, отриманих
студентом протягом семестру.
Стимулювання систематичної самостійної роботи студентів протягом
всього семестру дає змогу підвищити рівень об’єктивності оцінювання
знань студентів та підсилити здорову конкуренцію в навчанні.
Таким чином, запровадження кредитно-модульної системи передбачає підвищення якості підготовки фахівців шляхом інтенсифікації навчального процесу, рівномірного психологічного навантаження студентів
протягом семестру, підвищення мотивації учасників навчально-виховного процесу, зменшення пропусків навчальних занять та підвищення відповідальності студентів за результати навчальної діяльності.
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