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Постійне збільшення обсягів та інтенсивності потоків інформації про 
контингент студентів призводить до необхідності використання сучасних 
технологій для підвищення оперативності сприйняття, обробки даних та 
вироблення рекомендацій щодо управління контингентом студентів ВНЗ. 

Моніторинг контингенту студентів  являє собою систематичний збір та 
обробку інформації про контингент студентів, яка може бути використана для 
поліпшення процесу прийняття управлінських рішень щодо нього та 
прогнозування його кількості на майбутні роки.  

Тому, актуальною задачею є впровадження системи нового покоління, яка 
здатна формувати контингент студентів ВНЗ на підставі аналізу та моніторингу 
відповідних ситуаційних та статистичних моделей. Така система базується на 
основі сучасних інформаційних технологій, що дасть можливість не тільки 
виконувати інформаційно-аналітичні функції, але і створить умови для 
інтелектуальної обробки даних та оперативного управління моніторингом 
студентського контингенту ВНЗ з урахуванням прогнозування їх кількості. 

При цьому, причинно-наслідкові зв’язки в процесах, що враховуються при 
моніторингу контингенту студентів ВНЗ можна подати у вигляді: 
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де }fs{FS γ
 – множина критеріїв, що за ступенем важливості враховуються  при 

аналізі контингенту студентів, t,1=γ , де t- кількість критеріїв, що підлягають 
аналізу; }ks{KS

jλ
 - множина рішень щодо контингенту студентів, який підлягає 

аналізу за j- тим критерієм, N,1j = , де N - кількість критеріїв, e,1=λ , де e- кількість 
можливих рішень за результатами проведеного аналізу за j- тим критерієм;  

}rs{RS δ  – множина висновків і рекомендацій, a,1=δ , де a- кількість висновків та 
рекомендацій за критеріями щодо студентського контингенту. 

До структури засобів, здатних розв’язати задачу моніторингу контингенту 
студентів, входять такі модулі: модуль аналізу даних, база даних, модуль 
контролю за виведенням та редагуванням даних, база знань, модуль виведення 
рекомендацій, модуль захисту системи та інтелектуальний  інтерфейс.  

Таким чином, для виконання моніторингу контингенту студентів доцільно 
розробити інтелектуальну систему, яка знизить витрати часу на обробку даних про 
контингент студентів, підвищить оперативність та об'єктивність прийняття 
відповідних управлінських рішень за його результатами, а також надасть 
можливість прогнозувати обсяг контингенту студентів.  


