Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління
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Розклад навчальних занять – один з основних організаційних документів, що регламентує освітній процес у ВНЗ [1, 2]. В даний час для автоматизації процесу створення та супроводження розкладу занять існує багато програмних засобів (ПЗ), які або входять до складу автоматизованих системи
керування (АСК) ВНЗ, або використовуються самостійно. Адаптація готового ПЗ не завжди дає бажані результати. Особливо це відноситься до великих
ВНЗ з розгалуженою інфраструктурою (багато навчальних корпусів, які знаходяться на великій відстані один від одного). Це приводить до необхідності
пошуку нових рішень та розробки нового ПЗ.
В даній роботі розглядаються проблеми та шляхи створення ПЗ підсистеми «Розклад занять» для АСК ВНЗ з розгалуженою інфраструктурою. Для
цього проаналізовані існуючі програми аналогічного призначення [3-6], які
найбільш повно відповідають сформульованим вимогам.
Пропонується створена підсистема «Розклад занять» та розглядаються
принципи побудови її ПЗ. Обґрунтовується вибір необхідних інструментальних засобів для цієї розробки. Описуються структура підсистеми та зв'язки
між їх окремими частинами.
Підсистема «Розклад занять» дозволить: автоматизувати та суттєво
прискорити процес створення розкладу занять у ВНЗ; раціонально використовувати аудиторний фонд як загальний, так і спеціальних кафедр; контролювати наявність вільних аудиторій; налаштовувати пріоритети користування ресурсами по дисциплінам та викладачам; швидко корегувати та вносити
зміни в розклад занять.
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