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Сьогодні існує тенденція на зрос-
тання інтересу серед економістів, ви-
кладачів, лінгвістів, медиків, психоло-
гів до програмних розробок в області 
інтелектуальних систем. Застосування 
програмних комплексів з елементами 
штучного інтелекту істотним чином 
перетворює сучасну повсякденну ре-
альність та формує особливий тип сві-
товідчуття. Інтелектуальні системи 
значно впливають на напрямки дослі-
джень (наукових і технологічних), 
пов’язаних з використанням інфор ма-
ційно-комунікаційних технологій, а 
також надають можливість отримати 
вагомі практично-значущі результати. 

Найбільш відомим і поширеним ви-
дом інтелектуальних систем, які часто 
застосовується в різних областях нау-
ки та техніки, зокрема в освіті, вважа-
ються експертні системи (ЕС).

Метою статті є огляд можливостей та 
напрямів використання експертних сис-
тем для підвищення якості навчального 
процесу вищої та середньої школи.

Зазвичай під експертними система-
ми розуміються прикладні програмні 
комплекси на основі штучного  інте-
лекту, які містять базу формалізованих 
знань експертів у певній вузькій пред-
метній області [7, с. 95]. Знання фахів-
ців, певним чином структуровані та 
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пов’язані між собою за допомогою різ-
номанітних зв’язків, зберігаються у 
базі знань, яка є основою будь-якої ЕС. 
Крім того, в експертних системах смис-
лова обробка інформації превалює над 
обробкою числових даних. Зважаючи 
на це, саме ступінь інтелектуалізації 
визначає експертні систем від звичай-
них програмних комплексів.

Особливості та переваги експертних 
систем полягають у наступному: за ра-
хунок використання методів та техно-
логій штучного інтелекту можна істот-
но збільшити коло практичних завдань, 
які вирішуються за допомогою 
комп’ютерної техніки; експертні систе-
ми можуть взяти на себе виконання 
окремих функції людини; інструмен-
тальні засоби штучного інтелекту мо-
жуть легко інтегруватися з іншими 
програмними засобами, системами 
управління базами даних тощо.

Інтелектуальні системи знайшли 
своє застосування у багатьох сферах 
діяльності: освіті, виробництві, кібер-
безпеці, розвагах і побуті у викладі 
мобільних, веб-орієнтованих або 
desktop-додатків. Елементи штучного 
інтелекту підвищують функціональ-
ність та конкурентоздатність більшос-
ті програмних засобів та сучасних 
електронних пристроїв. При цьому 
техніка, оснащена ознаками штучного 
інтелекту з метою підвищення рівня 
комфорту та безпеки людини, на сьо-
годні стала характерною рисою по-
всякденного побуту [5, с. 109].

Експертні системи дозволяють по-
єднати знання та навички досвідчених 
фахівців. Відомими прикладами є при-

йняття рішень в складних ситуаціях, 
аналіз візуальної інформації, складан-
ня рекомендацій з лікування хвороби 
на основі поставленого діагнозу, управ-
ління пультами охорони або тривож-
ними кнопками тощо. Якщо можли-
вості інтелектуальних систем поєднати 
із певним об’ємом навчальної інфор-
мації, то у такому випадку викорис-
тання ЕС стає принципово новим на-
прямком підвищення ефективності 
навчального процесу за рахунок здій-
снення контролю та управління про-
цесом освіти студентів на основі їх на-
вчальних успіхів.

М. Чванова та інші науковці вважа-
ють, що сучасні дослідження в на-
прямку розробки експертних систем 
та їх застосування в освіті умовно 
можна поділити на три великих групи: 
дослідження, присвячені теоретико-
педагогічним аспектам застосування 
інтелектуальних, зокрема експертних, 
систем в освіті; практична реалізація 
експертних систем, призначених для 
навчання спільно з викладачами на 
основі вже відомих технологій; дослі-
дження нових підходів розробки ЕС 
для освітнього процесу [8, с. 40].

На думку Є. Мягкової, експертні 
системи можуть використовуватися у 
навчальному процесі у вигляді інте-
лектуальних навчальних систем, що 
мають масив знань з методики викла-
дання та допомагають вчителям (ви-
кладачам) навчати, а учням (студен-
там)  – вчитися. Автор вважає, що го-
ловна мета таких експертних систем 
полягає у навчанні студентів та оцінці 
їх поточного рівня знань щодо рівня 
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знань викладача. Аналіз та порівняння 
знань викладача та студентів із кон-
кретної дисципліни дозволить вияви-
ти відмінності та внести відповідні 
корективи у процес навчання [3, с. 14]. 
Аналогічної думки дотримується 
С.  Титенко, яка вважає, що системи 
штучного інтелекту можуть забезпе-
чити підтримку навчального процесу 
на рівні передачі навчальної інформа-
ції та допомогти студентам опанувати 
навчальною дисципліною [6].

Слід зазначити, що ЕС можна ви-
користовувати не тільки для подання 
нового навчального матеріалу, а й 
для допомоги під час вирішення за-
вдань та контролі знань на рівні ре-
петитора. У цьому випадку експертна 
система може здійснювати покроко-
вий контроль за правильністю ходу 
рішення задачі.

Н. Баранова зазначає, що експертні 
системи можна використовувати у бер-
перервній освіті, оскільки вони здатні 
враховувати індивідуальні особливості 
студентів та їх професійні переваги. Це 
дозволяє підвищити результативність 
підготовки студентів, сприяє посилен-
ню мотивації до усвідомленого вибору 
професії, розвиває пізнавальну актив-
ність тощо. Автор зазначає, що створе-
на ними ЕС генерує різні варіанти інди-
відуального навчального плану, який у 
разі потреби може бути змінено з ура-
хуванням методичного потенціалу, 
майстерності викладачів, результатів 
діагностики першокурсників та абіту-
рієнтів [1, с. 27].

Використання експертних систем у 
якості засобу навчання має позитивну 

динаміку під час підготовки фахівців з 
різних предметних областей. Так, 
І. Красильніков зазначає, що методика 
навчання з використанням експертних 
систем доволі ефективна при навчанні 
фахівців інженерних спеціальностей. 
Вона надає змогу сформувати у сту-
дентів додаткові навички у набутті но-
вих знань та застосування технології 
інженерії знань. На думку автора, 
отримання інформації з певної дисци-
пліни за допомогою методів інженерії 
знань є більш ефективним, ніж стан-
дартна організація навчального про-
цесу. Використання запропонованої 
методики сформує у студентів нави-
чки самостійного навчання, при цьому 
комп’ютери в навчальному процесі ви-
користовуються не як контрольно-
навчальні системи, а як інструмент 
пізнання [2, с. 114].

Системи, засновані на знаннях, мо-
жуть бути складовою частиною на-
вчальних програмних комплексів 
(НПК). Наприклад, система отримує 
інформацію про навчальну діяльність 
студента та аналізує його поведінку. В 
залежності від результатів аналізу змі-
нюється база знань, яка входить до 
складу НПК. Такий ітераційний про-
цесі відбувається до тих пір, поки дис-
ципліна не буде опанована студентом.

На додаток, інтелектуальні систе-
ми використовуються не тільки для 
інтелектуального навчання студентів 
за рахунок здійснення окремих функ-
цій викладача. Є більш загальні про-
екти, які надають змогу опанувати 
більш абстрактною інформацією. На-
приклад, група авторів створила 
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онлайн систему з елементами штуч-
ного інтелекту, яка дозволяє порів-
нювати рамки кваліфікацій, забезпе-
чуючи таким чином запровадження 
європейських стандартів та рамок 
кваліфікацій з урахуванням вимог 
ринку праці до компетентностей фа-
хівців [4, с. 65].

Отже, експертні системи як пред-
ставники інтелектуальних систем зна-
йшли своє використання у багатьох 
сферах діяльності, у тому числі освіті. 
Їх основне призначення полягає в 
оцінці параметрів та завдань, часто 
слабоформалізованих, формуванні на 
цій основі певних рішень, які відрізня-
ються якістю та ефективністю. Засто-
сування експертних систем в освіті 
дозволить підвищити якість процесу 
навчання та забезпечити індивідуаль-
ний підхід до студентів.
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