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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Останнім часом комп'ютерне тестування є однією з загальновизнаних форм контролю знань
студентів. Для багатьох фахівців системи освіти дана форма контролю знань стає все більш
привабливою, так як сучасні комп'ютерні технології дозволяють оперативно складати, проводити, а
також перевіряти тести.
Багато вузів нашої країни розробляють і впроваджують комп'ютерне тестування в системі
контролю знань студентів [1]. Для створення успішної системи контролю знань, вважаємо необхідно
використовувати методи штучного інтелекту, зокрема нейронні мережі.
Нейронна мережа – це навчальна система. Вона діє не тільки відповідно до заданого алгоритму і
формул, але і на підставі минулого досвіду. Способи реалізації нейронної мережі – програмний
(представляє нейронну мережу як сукупність програмних об'єктів, виконання обчислювальних операцій
відбувається послідовно, у вигляді ланцюжка дій, одна операція за одною), апаратний спосіб (нейронні
мережі виконуються у вигляді апаратної системи, все нейрони функціонують паралельно, забезпечуючи
високу швидкодію системи), апаратно-програмний спосіб (частина системи реалізується апаратно, а
частина – програмно) [2].
При створенні системи контролю знань студентів з використанням інтелектуальних технологій
необхідно керуватися такими принципами:
 закладати певні, досить жорсткі стратегії контролю, що дозволяють системі вибирати
послідовність пред'явлення тестів відповідно до успіхів учня;
 зміна складності тестових завдань по ходу тесту так, щоб вони відповідали персональним
особливостями студентів;
 передчасне закінчення тесту для тих кого тестують, які показали або найкращі, або найгірші
результати;
 якість, повноту і зміст відповіді на поставлене запитання оцінює нейронна мережа з штучним
інтелектом, яку навчили.
Сучасні студенти готові до комп'ютерного тестування, але перш, ніж пропонувати тест студентам
необхідно оцінити якість самих тестів, щоб надійно покладатися на його результати. Від якості тесту
залежить об'єктивність оцінки рівня знань.
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