
 

 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

Факултет по математика и информатика 

Катедра „Компютърни системи и технологии” 

 

 

 

БОРЯНА ХРИСТОВА УЗУНОВА-ДИМИТРОВА 

 

 

МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ЗА 

ОБЕКТИВИЗАЦИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО ВЪВ ВИСШИТЕ 

УЧИЛИЩА 

 

 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т  

на 

ДИСЕРТАЦИЯ  

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

Професионално направление: 4.6 „Информатика и компютърни науки” 

 

 

Научен ръководител: 

доц. д-р Маргарита Владимирова Василева 

 

 

ШУМЕН 

2016



 

 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

Факултет по математика и информатика 

Катедра „Компютърни системи и технологии” 

 

 

 

БОРЯНА ХРИСТОВА УЗУНОВА-ДИМИТРОВА 

 

 

МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ЗА 

ОБЕКТИВИЗАЦИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО ВЪВ ВИСШИТЕ 

УЧИЛИЩА 

 

 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т  

на 

ДИСЕРТАЦИЯ  

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

Професионално направление: 4.6 „Информатика и компютърни науки” 

 

 

Научен ръководител: 

доц. д-р Маргарита Владимирова Василева 

 

 

ШУМЕН 

2016 



 

 

Дисертацията съдържа 167 стр., от които 46 фигури, 21 таблици и 

10 стр. приложения. Използвани са 121 литературни източници на 

български, руски и английски език. По темата на дисертацията са 

направени 6 публикации. 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от 

разширен съвет на катедра „Компютърни системи и технологии” при 

Факултета по математика и информатика на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски”, проведен на 23.02.2016 г. 

 

Докторантът работи в катедра „Компютърни системи и 

технологии” на Факултета по математика и информатика при 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 20.05.2016 г. 

от 11:00 часа в зала 219 на Корпус 1 на Шуменския университет, на 

открито заседание на научно жури.  

 

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на 

Шуменския университет, корпус 3, етаж 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Боряна Христова Узунова-Димитрова 

Заглавие: Методи и алгоритми на изкуствения интелект за 

обективизация при оценяването във висшите училища 

 

 

 

 

 

Тираж: 25 броя 

Излиза от печат на  26.02.2016 год. 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 

Шумен, 2016 г. 



 

 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Представената дисертация е във вид на научно-изследователски 

труд с формулирани цели и задачи, анализ и оценка на проблемите, 

формулиране и моделиране, модифициране на методи, разработване на 

алгоритми и компютърното им експериментиране. 

1. Актуалност на проблема  

Оценяването на придобитите знания и умения в учебните 

заведения в съответното образование все по-често се свързва с 

компютъризираните тестове. Те са ефективни и предпочитани от двете 

страни „преподавател – обучаван“, свързани с учебния процес. Наред с 

използването на тестовото изпитване възниква проблемът, по какъв 

начин да се оценят получените знания чрез него. Така че придобитата 

оценка от този начин на изпитване да е обективна и най-близка до 

усвоените знания от обучавания. 

От появата на тестовото изпитване се търсят пътища за неговото 

усъвършенстване и развитие. Учени, изследователи и преподаватели 

правят години наред опити да намерят най-точния и верен начин на 

оценяване чрез тестовото изпитване. Съществуват различни методики 

на оценяване знанията чрез тест, като някои от тях ще се анализират и 

интерпретират в дисертационния труд. 

2. Цел и задачи на дисертационния труд 

Основната цел в дисертационния труд е разработване на 

интелигентни методи за обективна оценка на придобити знания. 

За постигане на тази цел, в дисертационния труд се решават 

следните основни задачи: 

1. Проучване и анализ на използваните в практиката методи за 

оценяване на знанията на обучаемите. 

2. Изследване и класифициране на съществуващите методи за 

оценяване при тестово изпитване и дефиниране на предимствата и 

недостатъците им. Особено внимание да се обърне на методите за 

автоматизиране на тестово изпитване и оценяване. 

3. Изследване възможността за приложението на методите на 

изкуствения интелект за обективно оценяване при тестово изпитване на 

обучаемите.  



 

 

4. Изследване на методите за създаване на интелигентни 

системи за оценяване на тест, реферат, курсова и дипломна работа във 

висшите училища с възможност за използването им в системите за 

управление и контрол на обучението (СУКО). 

5. Разработване на интелигентни методи за обективизация на 

оценяването при тестово изпитване и творчески работи. 

3. Предмет на изследването са интелектуалните методи за 

оценяване на знанията и анализ на възможностите за обективизация на 

оценяването на реферати, курсови, дипломни работи и при тестово 

изпитване чрез приложение на методите на изкуствения интелект. 

4. Обект на изследването е системата за оценяване на знанията 

на обучаемите във висшите училища. 

5. Работна хипотеза: Използването на разработените методи и 

модели за оценяване знанията на обучаемите във висшите училища 

обединени в Web-базирана информационна система ще повиши 

обективността при оценяване. 

6. Методи на изследването: Статистически методи за оценка на 

знанията, методи на изкуствения интелект, теория на размитите 

множества, теория на невронните мрежи. Вероятностни методи за 

оценка на знанията, IRT (Item Response Theory)  – дихотомичен модел 

на Раш, двупараметричен модел на Бирнбаум , трипараметричен модел 

и модели на политомически задачи. 

7. Научна значимост и новост на резултатите от дисерта-

ционния труд 

Разработени са методи и модели за генериране на обективни 

тестови процедури и оценка на творчески разработки с използване на 

математически модели, описващи взаимодействието между обучаеми и 

преподаватели. 

8. Практическа полезност и приложимост на резултатите 

Практическото използване на разработените в хода на 

дисертационното изследване методики за тестване знанията на 

обучаемите води до повишаване обективизацията при оценяването. 

9. Апробация на резултатите, получени в дисертационния 

труд 



 

 

Основните части от дисертационния труд са докладвани на 

различни научни семинари на обучаващото звено, на 6 научни 

конференции, три от които международни и са публикувани в сборници 

с научни трудове. 

10. Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран в увод, четири глави, 

списък на публикациите, свързани с темата на дисертацията, използвана 

литература и приложения. 

Дисертацията съдържа 167 стр., от които 46 фигури, 21 таблици и 

10 стр. приложения. Използваната литература включва 121 литературни 

източници на български, руски и английски език. По темата на 

дисертацията са направени 6 публикации. 

Номерацията на математическите формули, таблиците и 

фигурите в автореферата, съответстват на тези в дисертационния труд. 

 

II. КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД  

В Увода са формулирани целта и задачите на дисертацията. 

 

ГЛАВА ПЪРВА. АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ 

В Първа глава са разгледани и анализирани различни методи 

използвани за оценяване на усвоените знания, умения и компетенции от 

обучаемите, като по-голямо внимание е отделено на тестовото 

изпитване, оценяването на писмени работи – реферати, курсови и 

дипломни проекти. Също така е обърнато и особено внимание на 

процеса при конструирането на тест, тъй като това е от особено 

значение при обективното тестово оценяване на знанията на 

обучаемите. 

1.1. Анализ на методите за оценяване 

Показател за качествено обучение е постигнатият краен резултат, 

изразен в качествена или количествена оценка, поставена след 

извършена проверка на получените знания на изпитваните студенти. 

Разгледани са различните компоненти на знанията и уменията, които са 

обект на оценяване (репродуктивност, продуктивност, приложения и 

пренос на знания, творческо прилагане на знания и умения) и 

подходящите методи за оценяването им. 



 

 

За да се пристъпи към процеса на самото тестово оценяване е 

необходимо първо изготвянето на качествен обективен тест, което 

преминава през етапите показани на фиг. 1.1. 

 

Фиг. 1.1. Етапи за конструирането на качествен обективен тест [6] 

Основната цел на тестовете е да се създаде стандартизиран метод 

на оценяване. За целта е необходимо те да притежават характеристиките 

– надеждност, обективност, валидност, сравнимост, икономичност, 

балансираност и др. 

По-голяма достоверност от тестовото изпитване се постига чрез 

използването на информационните и комуникационни технологии, 

позволяващи създаването на програмен софтуер за електронно тестово 

изпитване и оценяване. 

В настоящия дисертационен труд се разглеждат автоматизирани 

системи за тестове (фиг. 1.6.) базирани на дидактическия тест, чрез 



 

 

които се измерват усвоените знания, умения и компетенции от 

тестираните студенти. 

 
фиг. 1.6. Автоматизирана изпитваща система 

Автоматизираните системи за тестово изпитване са новост в 

образователната ни система, но се забелязва особен интерес и 

популяризиране сред висшите училища. Обикновено те са отделен 

модул към използваните системи за електронно обучение. 

Чрез тях може да се стандартизира процеса за проверка и оценка 

на знанията и поставянето на обективен краен резултат представено на 

фиг. 1.7.. 

 

Фиг. 1.7. Схема на процеса на обучение въз основа усвояването на 

знания чрез компютърните тестове 



 

 

Целта на курсовите работи е студентите да разберат по-

задълбочено дадена тема, разсъждавайки върху нея, като по този начин 

те развиват своите творчески способности и начина на изразяване. 

Оценяването на курсовата работа се свързва с липса на 

обективност и прозрачност, понеже няма точно фиксирани правила и в 

зависимост от това кой е автора на дадена работа, преподавателят може 

да увеличи/ намали неправомерно оценката. За да се избегне в 

определена степен това е добре да се фиксират и опишат критерии, като 

е препоръчително да са минимум три и въз основа на тях да се извърши 

оценяването на курсовата работа, реферат, като на всеки един критерии 

се присъждат съответни точки. Също така е препоръчително студентите 

предварително да се запознаят с тях. 

Аналогично оценката на дипломната работа се извършва на база 

на предварително подбрани критерии, които характеризират различни 

аспекти на разработката като: структура, съдържание, оформление, 

защита, отзив и рецензия. При оформяне на окончателна оценка на 

дипломната работа членовете на комисията задават на всеки един 

критерии определен брой точки и на база точките на оценявания 

компонент се сформира суровия точков бал, който в последствие се 

трансформира в оценка, а крайната оценка на дипломната работа се 

явява средноаритметична на база получените оценки на оценителите-

експертите. 

1.2. Анализ на съществуващите автоматизирани системи за 

тестово изпитване 

Промените настъпващи във висшето образование с цел 

подобряване на качеството му на обучение налага освен класическия 

метод на обучение използването и на развиващите се информационни-

комуникационни технологии, което трансформира традиционното 

обучение в електронно обучение. 

Електронното обучение (е-обучение) от своя страна е стратегия 

за обучение, използваща голям набор от технологии, инструменти и 

системи, подпомагащи повишаване на знанията и усъвършенстване на 

уменията на отделния обучаем. 

Целта на е-обучението е да направлява обучаващите се или да ги 

подпомага при специфични задачи. Не става въпрос за заместване на 

преподавателя с компютър, а именно той трябва да подготви 

материалите за усвояването на определените знания, както и да 

комуникира със своите студенти и да осъществява непрекъснат контакт 

и контрол на придобитите знания. 



 

 

Направен е анализ на платформите използвани за е-обучение в 

акредитираните български университети, които са: Moodle, еLSe, BEST, 

ARCADE и др (приложение 1). Това, което може да се внедри в 

системите за е-обучение е избор на оценяване при тестово изпитване, 

което да се базира въз основа на представения логистичен модел от 

датския математик Георг Раш, чрез който се осъществява едно 

обективно оценяване на получените знания. Предлага се надграждане на 

платформите с възможности за оценяване на творчески работи като – 

реферат, курсови и дипломни проекти, което за сега не е застъпено в 

тях. 

1.3. Изводи 

1. Изследвани са процесите на оценяване при тестово изпитване 

на студентите с използване на разработен за целта методичен подход. 

Дефинирани са съществуващи слабости и са посочени подходи за 

преодоляването на тези слабости. 

2. Разкрити са основни технологични похвати за структуриране 

на тестови процедури. На база техния анализ са определени 

съществуващите тенденции, с критична оценка на възможностите им. 

3. Анализирани са, в съответствие с темата на дисертационното 

изследване подходите за оценка на реферати, курсови и дипломни 

проекти. Посочени са налични слабости по отношение обективността на 

оценяване и се предлагат пътища за преодоляване на тези слабости. 

ГЛАВА ВТОРА. МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 

ЗНАНИЯТА НА ОБУЧАЕМИТЕ 

Във Втора глава е направен анализ на основните използвани 

модели за оценяване на придобитите знания, умения и компетенции от 

обучаемите. Като основен критерии е изведена обективизацията при 

обработката на изходните данни и тяхното трансформиране в крайна 

оценка. 

2.1. Математически модели за тестов контрол на знанията на 

обучаваните 

Всяко едно обучение е съпътствано с оценяване на придобитите 

знания, умения и компетенции. Успоредно с промените на обучението 

се появяват и развиват различни модели на оценяване. 

В основата на всяко едно оценяване е заложена идеята за 

измерване на усвоените знания. Измерването е съвкупност от методи, 

чрез които на определени обекти се съпоставя числова стойност, чрез 

които се описват определени характеристики на тези обекти. Това 



 

 

налага необходимостта да се построи числова функция, чрез която да се 

осъществява прецизното оценяване на постигнатите резултати [43, 44]. 

(фиг. 2.1.) 

 

 

 

 

Фиг. 2.1. Трансформиране на тестовия бал в крайна оценка 

Съществуват множество различни математически модели за 

оценяване на знанията и съответно скали за трансформиране на 

получения бал в крайна оценка, като най-използваните от тях могат да 

се представят с формулите: 

2 ∗ (
∑ индивидуален тестов бал

общ тестов бал
) + 4, [38] (2.1) 

  

индивидуален тестов бал  ∗   6

общ тестов бал
, [39] (2.2) 

  

6

общ тестов бал
∗ индивидуален тестов бал, [40] (2.3) 

  

68 + индивидуален тестов бал

28
. [47] (2.4) 

2.2. Вероятностни модели за оценка на знанията на 

обучаемите 

В съвременните тестови теории недостатъците на класическата 

теория се компенсират чрез вероятностното моделиране. 

Разгледана е и е анализирана най-разпространената и достъпна 

съвременна тестова теория IRT (Item Response Theory). Тя притежава 

редица предимства спрямо Класическата тестова теория и е много 

описателна. Главното ѝ достойнство се изразява в оценяването на 

параметрите на всяка единица\ въпрос от теста (item) независимо от 

тестовата извадка, по този начин се постига тяхната константност. От 

друга страна при изчисляването на параметрите на въпросите се 

постигат независими резултати спрямо тях или техните комбинации. 

Класическата тестова теория представя неотчетливо индивидуалните 

различия, чрез сумарни балове, докато IRT представя изчисления, 

 f 
Постигнати 

резултати 

Числова/ 

лингвистична 

стойност 



 

 

основаващи се на получените отговори на всеки отделен тестови 

въпрос. 

Особено внимание е отделено на дихотомичните модели и 

тяхното приложение във вероятното моделиране за оценка. При IRT 

моделите под дихотомен/ прост модел се разбира не въпрос с два 

варианта на отговор, а въпрос, чийто варианти на отговори, независимо 

техният брой, попадат в категориите – правилен и неправилен отговор. 

В зависимост от броя на характеризиращите параметри на дихотомния 

модел се разграничават еднопараметричен модел известен още като 

модел на Раш, двупараметричен и трипараметричен модел. 

Анализиран е еднопараметричният модел, който се свързва с 

датския математик Георг Раш и се характеризира с един параметър. 

Формулата, по която се изчислява е: 

𝑃(𝜃) =
exp 𝜃

𝑒𝑥𝑝𝜃+𝑒𝑥𝑝𝑏
=

1

1+exp (−(𝜃−𝑏))
 , (2.10.) 

 

където b – трудността на задачата, която е различна за всяка отделна 

задача; 

  - способността на тестираното лице да даде верен отговор на 

задачата. 

Разгледан е и е анализиран двупараметричния модел известен 

още като модел на Бирнбаум характеризирайки се чрез два параметъра. 

Освен параметърът за трудността на задачата в този модел е от значение 

и параметърът на дискриминативната способност. Формулата по която 

се определя Р() за двупараметричния модел е: 

𝑃(𝜃) =
1

1 + exp [−𝑎(𝜃 − 𝑏)]
, 

(2.11.) 

 

където а е дискриминативната способност на задачата. Очевидно е 

възможно еднопараметричният модел да се разглежда като частен 

случай на двупараметричния, при който всички задачи имат еднакво 

равна дискриминативна способност. 

В разглежданите до сега модели долната асимптота на задачите 

на характеристичната крива е нула, което означава, че тестираните лица 

с ниско ниво на готовност имат нулева вероятност за правилно 

отговаряне на задачата. При тези модели вероятността от случайно 

отгатване на верния отговор не са взети под внимание. Ако 

вероятността от случайно отгатване на верните отговори е голяма, може 

да се въведе още един параметър, като по този начин се достига до 

трипараметричния модел на Бирнбаум [55, 56, 66]. Този параметър 

осигурява не нулева долна асимптота за характеристичната крива на 

задачата и представлява вероятността от изпитваните с ниска 



 

 

подготовка да дадат верен отговор на задачата. Формулата за P() при 

този модел се различава съществено спрямо изразите на другите два 

модела, т.к. третият параметър не участва в exp-a. Зависимостта се 

задава чрез следната формула: 

𝑃(𝜃) = 𝑐 + (1 − 𝑐).
1

1 + exp [−𝑎(𝜃 − 𝑏)]
, 

(2.12.) 

 

където с е вероятността за налучкване на верния отговор. 

Също така са разгледани и анализирани политомическите 

модели базирани на разгледаните по-горе дихотомични модели. 

Политомическите задачи могат да се разглеждат като задачи, чието 

решение преминава през много етапи и те получават от 0 до m точки. За 

достигането на точка m е необходимо последователно постъпково 

преодоляване на всичките m стъпки, като за всяка изпълнена стъпка се 

получава оценка по-висока от 1-ца. При изпълнението на всяка една 

отделна стъпка трудността е различна и те не са зависими една от друга. 

Разглеждайки обобщеният еднопараметричен модел на Раш в 

случая на политомически задачи с произволни междинни точки на 

изпълнението на задачите (Partial Credit Model), вероятността Рnik, за n-

тия изпитван студент получил к точки за изпълнението на i-тата задача, 

където к=0, 1, …, m е броят на стъпките за изпълнението на задачата, се 

изчислява чрез следната формулата [48, 53]: 

Pnik =
exp (kθ − ∑ bijk

j=0 )

∑ exp ∑ (θn − bij)
l
j=0

m
l=0

, 
(2.15.) 

 

където bij е трудността при изпълнението на j-тия етап на решение на i-

тата задача, bi0=0. 

Разглежданият модел има частен случай, а именно модел с 

фиксирани междинни стъпки при изпълнението на задачата (Rating 

Scale Model), който се използва значително в психологическите тестове 

при използването на Линкертовите скали [48, 53, 54]. 

Модела е от особена важност за съвременната тестова теория. 

От направения анализ от разгледаните в дисертационното 

изследване модели са изведени някои преимущества на модела на 

Раш. Сравнението между тестираните лица задължително следва да 

бъде инвариантно спрямо задачите, използвани за измерването на 

придобитите знания, както и сравненията между задачите също трябва 

да са инвариантни спрямо конкретно избран тестиран студент, което се 

използва за калибриране на задачите. Единствено модела на Раш 

гарантира изпълнението на тези условия. 



 

 

Всъщност дихотомният модел на Раш може да се запише и в 

следната форма: 

ln
Pni

1 − Pni

= θn − bi, 
(2.17.) 

 

където Pni е вероятността на n-тия тестиран с ниво на подготвеност n за 

вярно изпълнение на i-тата задача с ниво на трудност bi. 

Другите IRT модели не поддържат свойството инвариантност. 

Друго важно преимущество на модела на Раш се явява неговата 

простота, това е най-простият модел измежду IRT моделите. 

Измерването чрез използването на модела на Раш не е случайно, 

а е първично по отношение на данните. Той определя стандарт, чрез 

който може да се установи инструмент за измерване и изготвяне на 

физически измервания. 

С оглед на тези предимства модела на Раш в сравнение с другите 

модели на съвременната тестова теория е предмет на разглеждане в 

настоящата дисертация. 

2.3. Размити модели за интерпретация на процеса на вземане 

на решения за оценка на знанията на обучаваните 

В образованието един от най-важните аспекти е поставянето на 

една обективна, реална и не пристрастна оценка на придобитите знания 

от обучаваните. Решаването на тази реална задача неминуемо е свързана 

с формализация на обекти и употребата на подходящ абстрактен метод 

за търсене на решение въз основа на изградения математически модел. 

Процесът на решение е съпроводен до голяма степен с абстракция и 

идеализация на реални обекти, за да се установят тесните рамки на 

традиционната логика, в която в основата ѝ са заложени точните и 

строгите количествени разсъждения. 

Анализирайки мисловния процес на оценителя в процеса на 

вземане на решение можем да заключим, че човешкото мислене е 

способно да работи в условия на неопределености и неточности от 

различен характер, както и да използва размити понятия и методи на 

разсъждения, за избора на точни решения в размита информационна 

среда. 

Теорията на размитите множества се явява формален апарат, 

който в условия на неопределеност от различен тип, предоставя 

възможност за описание и анализ на сложни обекти. Чрез модела ѝ за 

решаване на проблеми, в които от съществено значение за отчитане на 

факторите на неопределеност заема субективната оценка. 

Оценяването на придобитите знания, умения и компетенции е 

процес, който не е еднозначен и има размит характер. То е процес за 



 

 

чието решение може да се използва теорията на размитите множества. 

Засиленият интерес към безпристрастното и достоверно 

оценяване и неминуемите дейности свързани с него се налагат от 

нарасналата обществена необходимост от подобряване на 

количествените методи и средства за измерване на придобитите знания 

с цел усъвършенстване на образователната ни система. Съвместно с 

традиционните методи на изпитване на обучаемите осезаемо навлизат и 

се използват много нови, като тестове, курсови проекти, анкетиране и 

други с цел получаване на количествена оценка на придобитите знания, 

умения и компетенции. 

След анализ на разглежданите в главата модели е предложена 

следната формализация на задачи от разглеждания клас: 

<X, T, L, R, D>, 

„За всеки оценяван обучаем xiX, да се определи оценка dD въз 

основа на постигнатите резултати rijR от теста T, зададени по 

скалата L.” 

Формално това означава да се намери инективно изображение: 

D, 

т.е. на множеството от обучаеми Х в множеството на оценките D, въз 

основа на R, T и L, като на всяко xi се съпоставя точно един елемент 

dD. 

2.4. Изводи 

1. Анализирани са вероятностни подходи за построяване на 

модели за тестови контрол на знанията на обучаваните. Предложен е 

модел за извършване на това. 

2. Изследвани са дихотомическите подходи за тестване и 

контрол на знанията на обучаемите. Анализирани са политомическите 

модели. 

3. Доказани са преимуществата на модела на Георг Раш. 

4. На база на извършен анализ и оценка са разкрити основни 

недостатъци на досега използваните методи и модели за оценка на 

знанията на обучаемите. Въз основа на това се предлага нов подход за 

оценяване, основаващ се на използване на размити множества. 

ГЛАВА ТРЕТА. ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕТОДИ НА 

ОБЕКТИВИЗАЦИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО ВЪВ 

ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 

В Трета глава са предложени формализирани модели за 

оценяване на придобитите знания от обучаемите чрез тестово изпитване 



 

 

и оценка на курсови разработки на базата на равностойни критерии и 

дипломни проекти чрез неравностойни критерии. 

3.1. Модели за тестово оценяване на знанията на обучаемите 

Въведените в много вузове системи за качество предполагат 

разработка на адекватни технологии за оценка на резултатите от 

обучението. Основен елемент за оценка на качеството на образованието 

е контролът на знанията на обучаемите. Най-често използвани методи за 

контрол на качеството на усвояване на учебния материал са 

рейтинговите системи и тестирането. 

Анализът на процеса на вземане на решение за оценка на 

резултатите от тестово изпитване показва, че процеса на вземане на 

решение е неформализиран и оценките придобиват случаен характер в 

зависимост от избора на преподавателя на оценяваща скала. За целта се 

предлага обективен модел, свързан с латентната променлива 

<подготовка на обучаемите>, който да дава възможност за 

обективизация на резултатите от тестово изпитване. Вариант за 

постигането му е използването на резултатите на вече завършилите 

студенти, което означава свързване на схемата за оценяване с 

подготовката на студентите. 

Обективизация на оценяването може да се получи чрез свързване 

на оценката от теста с подготовката на обучаемите, при което се 

получава следната схема за оценяване, представена в таблица 3.2.: 

Таблица 3.2. Трансформация на процентното разпределение на 

завършилите студенти в брой верни тестови отговори и крайна оценка 

Процент верни отговори 
Брой верни отговори 

(за тест от 30 въпроса) 
Оценка 

В интервала [0, 23%] от 0 до 7 2 

В интервала (23%, 37%] = (23%, 23%+14%] от 8 до 11 3 

В интервала (37%, 57%] = (37%, 37%+20%] от 12 до 17 4 

В интервала (57%, 77%] = (57%, 57% + 20%] от 18 до 23 5 

В интервала (77%, 100%] = (77%, 77% + 23%] от 24 до 30 6 

Най-ценният резултат от този подход е фактът, че на интервалите 

в шестобалната скала с оценки съответстват вероятности от 

емпиричното разпределение на студенти с определено ниво на 

подготовка. Процентното разпределение на студентите по успех е 

сравнително постоянно във времето. Ако в дадено висше училище броят 

на отличниците е около 20% през годините, няма логика да се очаква да 

стане 70%. 



 

 

Представеният модел, изграден на базата на постигнатите 

резултати на дипломираните студенти, свързва броя на верните 

отговори с обективната подготовка на обучаемите и в определена 

степен позволява обективизиране на оценката при тестова проверка на 

знанията.  

За формализация на задачата и интерпретация на резултатите от 

критериално ориентираното тестиране е предложено следното решение, 

като при различна интерпретация на основните параметри би могъл да 

се представи и друг модел. За целта нека въведем следните означения за 

решение на задачата: 

S={s1, s2, …, sm} – крайно, дискретно множество от лица подлежащи на 

оценяване; 

D – крайно, дискретно множество от диагнози, крайни оценки {2, 3, 4, 5, 

6}; 

Т={t1, t2, …, tn} – крайно, дискретно множество от експертно зададен 

тест с тестови въпроси tn, n=1, 2, …, k; 

А = аij, i=1,2,…m, j=1,2,…n – матрица, съдържаща резултатите от 

оценяването, където aij  L е оценката на si-тата работа по tj-тия тестови 

въпрос; 

L={0, 1} – дискретна скала от стойности на оценките на всеки отделен 

тестови въпрос {1-верен отговор, 0-грешен отговор}. 

Следователно задачата за интерпретация на резултатите от 

критериално ориентирано тестиране би могла да се формулира по 

следния начин: „За всяко тестирано лице siS да се определи крайна 

оценка dD, на база получените резултати в А от оценките на 

тестовите въпроси tjТ, зададени по скала L.” 
Оценката се извършва в следната последователност: 

1. Преподавателят оценява тестовите въпроси в скалата L={0, 

1}. В резултат на експертната оценка получаваме матрица A с 

размерност m  n, където m е броя на проверените работи, а n – брой на 

тестовите въпроси. 

2. Пресмятаме първичния бал bi, i = 1, 2, …m на студентите като 

сума на оценките по редове: 

𝑏𝑖 =  ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  (3.7.) 

3. Пресмятаме величините pi , i=1, 2, …m по формулата: 

𝑝𝑖 =  
𝑏𝑖

𝑛
  (3.8.) 

Игнорираме екстремалните балове по следния начин: ако bi = 0, 

полагаме pi = ; ако bi е равен на максималния бал, полагаме pi = 1 - , 

където  е достатъчно малко число, например  = 0,001. 



 

 

4. Началното приближение на оценката на i-тата работа 

определяме по формулата: 

𝐴𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 (3.9.) 

5. Пресмятаме първичния бал cj, j = 1, 2, … m на критериите, 

получен чрез сумиране на оценките по стълбове. 

6. Пресмятаме величините pj , j=1, 2, …n по формулата: 

𝑝𝑗 =
𝑐𝑗

𝑚
 (3.10.) 

Аналогично на т. (3), ако cj = 0, полагаме pj = ; ако cj е равен на 

максималния бал, полагаме pj = 1 - .  

7. Пресмятаме началните значения на трудността на тестовите 

въпроси по формулата: 

𝐵𝑗 = 𝑙𝑛 (
1−𝑝𝑗

𝑝𝑗
) , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 (3.11.) 

8. Окончателната оценка на решения тест получаваме чрез 

линейна трансформация на Ai  [min(Ai ), max(Ai)], i = 1, 2, … n] в 

скалата [2,3,4,5,6] ≡ {слаба, средна, добра, много добра, отлична}. 

За проверка на възможността за приложение на описания метод 

са проведени експерименти чрез разработената в 4 глава Web-базирана 

система за оценяване на знанията. Проведено е тестово изпитване на 

студенти изучаващи модул „Текстообработка“ и получените резултати 

са оценени от системата съгласно модела на Раш. Част от резултатите са 

показани в таблица 3.3.. 

Таблица 3.3. Експериментални резултати за оценка на тестови резултати 

на студенти 

 

На фиг. 3.3. е показана сравнителна диаграма на тестовите и 

практически резултати върху същия изучаван модул, като тестовите 

резултати са част от експеримента проведен със системата от  4 глава.  



 

 

 

Фиг. 3.3. Съпоставяне на тестови резултати с тези от практична задача 

От фиг. 3.3. е видно, че от проведения експеримент резултатите 

се припокриват. При различията между получената оценка от 

практичната задача и тази от тестовото изпитване може да се направи 

извод, че: 

 от една страна, студентите изпитват затруднение да представят 

своите знания теоретично; 

 от друга, че използвания тест за проверка на придобитите и 

усвоени знания е надежден и дава реална оценка за знанията на 

студентите. 

В настоящата глава е направено сравнение между получената по 

предложения метод скала за оценяване знанията чрез тестово изпитване 

и скалата прилагана от МОН за външно оценяване на знанията на 

учениците (фиг. 3.4.), и анализирайки двете интервални скали могат да 

се направят следните изводи: 

- и при двете скали се забелязва, че 3-ката стартира от един и 

същи тестови въпрос, както и скалите отговарящи на оценките – Много 

добър 5 и Отличен 6, което означава, че предложената скала е 

съразмерна спрямо прилаганата от МОН; 

- при скалата, прилагана от МОН се забелязва, че интервалите 

за средна и добра оценка са сравнително малки в сравнение с тези 

отговарящи на оценките – много добър и отличен. В ново предложената 

скала интервалите са сравнително равномерни, като най-малък е този 



 

 

отговарящ на Среден 3, тъй като точните граници между Среден 3 – 

Добър 4 са размити и неточни, то по този начин се осъществява 

поощряване на изпитваните лица, които не са събрали броя точки 

отговарящ на Добър 4, но са много близко до него. 

 

Фиг. 3.4. Интервални скали за трансформиране в крайна оценка спрямо 

броя верни тестови отговори използвана от МОН и предложената 

Анализирайки предложения модел основаващ се на Раш могат да 

се направят следните изводи: 

- предложеният модел е адекватен на лингвистичните модели, 

които следват преподавателите при оценяване подготовката на 

обучаемите и не противоречи на реалната практика; 

- предложеното скалиране за трансформиране на тестовия бал в 

оценка съвпада на 99% спрямо получените резултати в таблица 3.2., в 

която интервалите се изчисляват на база успеваемостта на завършилите 

студенти през годината; 

- моделът дава възможност за формализация на процеса на 

оценяване при тестов контрол на знанията на обучаемите и 

обективизация на резултатите; 

- нелинейността на модела поощрява знаещите и можещите, и 

ощетява слабо подготвените, което съответства и на преподавателските 

нагласи: склонни сме да поощрим сериозните, отговорните, стремящите 

се към знания студенти и да пренебрегнем несъществените им 

пропуски. 

3.2. Модели за оценка на реферати, курсови и дипломни 

работи 

Единственият индикатор за оценяване на придобитите знания, 

умения и компетенциите у студентите не бива да е само използването на 

различни изпитни тестове. Необходими са и други форми за проверка на 

знанията им – като реферати, казуси, практични задачи за реализиране 

от студентите, ако тематиката на изучаваната дисциплина позволява. По 

този начин преподавателя може да формира комплексна крайна оценка, 

която да се присъди в края на семестъра на студента и тя да 

обективизира неговите знания. 



 

 

За оценка на реферати или курсови работи най-голяма близост с 

модела за вземане на решение можем да постигнем, ако използваме 

описания в точка 3.1. модел на настоящата глава и го разглеждаме като 

задача за диагностика от вида с равностойни критерии: 

<S, C, L, A, D>, (3.12.) 

със следната формулировка: „За всяка творческа работа si  S, да се 

определи оценка d  D въз основа на резултатите в A от оценките 

по критериите C, зададени в скалата L.“ 
За да се постигне обективизация при оценяването на този вид 

изпитване е препоръчително използването на критерии, въз основа на 

които да се извърши процеса на оценяване на усвоените знания. 

Подбрани са 11 примерни критерия за оценка на качеството на 

курсовите проекти, получени на основата на анализ на Интернет 

източници и консултации с преподаватели, без тяхното отегловяване, 

което ги прави равностойни и които са: 

1. Съблюдаване на изискванията за оформление на работата. 

2. Ясно дефинирана цел на работата. 

3. Съответствие на съдържанието към целта на работата. 

4. Обзор на световните достижения по темата. 

5. Съответствие на обзора на темата. 

6. Адекватно използване на научната терминология. 

7. Логичност на изложението. 

8. Пълнота на изложението. 

9. Задълбоченост на изложението. 

10. Убедителност на изводите. 

11. Самостоятелност на разработката. 

Последният критерий не може да бъде оценен обективно от 

преподавателя. За целта се използва система за антиплагиат (Advego 

Plagiatus, http://advego.ru/plagiatus/), която проверява текстовете за 

уникалност и дава резултат в проценти. При наличие на взаимстване, 

по-голямо от предварително избран праг на допустимост (например 

40%), работата се дисквалифицира и получава Слаба оценка. Когато 

процента е до 40%, критерия приема стойност „добра“, отговаряща на 1, 

а над 40 % приеманата стойност е „лоша“ = 0. За останалите 10 

критерия преподавателя избира от тристепенната скала „лоша – 

задоволителна – добра“ отговарящи съответно на числовите стойности – 

„0 - 0,5 - 1“. Следва самото изчисление, което се основава на 

еднопараметричния модел на Раш, а в последствие изчисления логит се 

трансформира в крайна оценка спрямо използваната скала и при 

тестовото оценяване. 

http://advego.ru/plagiatus/


 

 

Таблица 3.8. Експериментални резултати за оценка на творчески работи 

на студенти 

 

 

Фиг. 3.5. Съпоставяне на резултатите от курсови работи спрямо 

предложения модел с тези на преподаватели 



 

 

 

Фиг. 3.6. Съпоставяне на резултатите от курсови работи спрямо 

предложения модел с тези от тестово изпитване 

На оценките от шестобалната система съответстват вероятностни 

интервали от емпирично разпределение на студенти с определено ниво 

на подготовка, което е важен резултат за прилагания подход показано в 

таблица 3.8.. Моделът за трансформиране на логитите в крайна оценка е 

изграден както на базата на постигнатите резултати на дипломираните 

студенти през текущата година, така и на постигнатите резултати при 

тестово изпитване на същата група студенти по съответната 

дисциплина, по която ѝ разработват курсова работа, което обвързва 

обективната подготовка на обучаемите в някаква степен и позволява 

обективизиране на оценката при проверка на знанията посредством 

творческа работа. 

Анализирайки резултатите, можем да направим следните изводи: 

- Предложеният модел реализира многокритериален подход за 

измерване качеството на творческите работи на студентите. 

- Конволюцията на лингвистично зададената векторна оценка в 

скалар чрез модела на Раш подпомага работата на преподавателя. 

- Критериите трябва да допускат обективна оценка. Затова 

трябва да са точни, ясни, еднозначни, без използване на логически 

връзки (и, или, не). 

- Разликата в оценките по модела на Раш и на преподавателя 

(фиг. 3.5.) се дължи на субективността на преподавателя. Някои оценки 

на студенти, които редовно са посещавали занятията (познати на 



 

 

преподавателя!), са завишени. При реални изпитвания преподавателят 

трябва да оценява творческите работи на „тъмно“. 

- Получените разлики в резултатите от оценяването на 

курсовите работи и тестовите оценки (фиг. 3.6.) са незначителни, което 

означава че предложените методи на оценяване на придобитите знания 

са обективни и надеждни. 

Предложения метод e реализиран софтуерно като част от 

разработваната в 4 глава „Интелигентна система за оценка на знанията 

на студентите“. 

За оценка на качеството на дипломната работа най-голяма 

смислова близост с лингвистичния модел за вземане на решение можем 

да постигнем, ако го разглеждаме като задача за диагностика от вида: 

<C, L, A, D>,  (3.24.) 

със следната формулировка: „Да се определи оценката d  D на 

основа на резултатите A от оценките на експертите по критериите 

C, зададени в скалата L.“ 

Примерни критерии за оценка на качеството на дипломните 

работи, получени на основата на анализ на Интернет източници и 

консултации с членове на комисии по защита на дипломни работи във 

факултета по Математика и информатика при ШУ“Епископ Константин 

Преславски“ биха могли да са: 

1. Рецензия. 

2. Оформление на текстовата част 

3. Графично-техническо оформление 

4. Степен на изпълнение на заданието. 

5. Качество на изпълнение на заданието. 

6. Актуалност на изследователския проблем. 

7. Структура на разработката. 

8. Сложност на разработката. 

9. Научно ниво на разработката. 

10. Изследователски процедури на решение. 

11. Съвременни методи на решение. 

12. Наличие на практически резултати. 

13. Преглед на литературата. 

14. Заключения. 

15. Наличие на публикации по дипломната работа. 

16. Представяне на дипломната работа 

17. Адекватни отговори. 

Оценяването на дипломната разработка от всеки един експерт от 

изпитната комисия, се осъществява по аналогичен начин на оценяването 



 

 

на творческите разработки – реферат, курсова работа, с известни 

разлики, тук оценяването се основава на горе предложените 

седемнадесет критерия. Те от своя страна са обособени в групи и всяка 

от групите има различна тежест, тъй като критериите са неравностойни. 

Теглата въведени във всяка група от критерии модифицират първичните 

балове, както е представено в таблица 3.9.. Процесът на поставяне на 

крайна оценка на оценяваната дипломна работа преминава през 

следната последователност: 

1) изчислява се крайната оценка на всеки един експерт спрямо 

заложените нива на успеваемост на всеки един от седемнадесетте 

критерия; 

2) ако една от поставените крайни оценки на експертите или 

рецензията е отрицателна, то оценката на дипломната работа е Слаб 2, 

което означава да се преработи дипломния проект или да се зададе ново 

дипломно задание за разработване от дипломанта; 

3) изчислява се средна оценка, базираща се на поставените 

крайни оценки от оценяващите експерти; 

4) получената средната оценка се закръгля до цяло число, което е 

окончателната крайна оценка на оценяваната дипломна работа. 

Таблица 3.9. Примерна реализация на модела 

 

3.3. Изводи 

1. Предлага се модел за вземане на решение за избор на схема на 

оценяване. Моделът се основава на развитие на еднопараметричния 

модел на Раш с използване на теорията на размитите множества. 

2. Предлага се модел за формализация на задачата и 

интерпретация на резултати от критериално тестване. 

3. Предлага се модифициране на модела на Раш за оценка на 

знанията на обучаемите. Модификацията се основава на използване на 

теорията на размитите множества. 



 

 

4. Разработени са методи за оценка на реферати и курсови 

работи при равностойни критерии, и дипломни работи при 

неравностойни критерии. Методите се основават на разработени за 

целта модели. 
5. Предлагат се модели за контрол на знанията на обучаемите 

основаващи се на разработени за целта модели, използващи теорията на 

размитите множества. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА 

ЗА ОБЕКТИВИЗАЦИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО ВЪВ 

ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 

В Четвърта глава са реализирани предложените модели за 

оценяване знанията на обучаемите, на база тестово изпитване, проверка 

на реферати, курсови и дипломни проекти, в интелигентна система 

основаваща се на предложена архитектура. 

4.1. Предназначение и обхват на системата 

В основата на обучението е знанието, чиито обект е човекът - 

обучаемият, а субект - преподавателя, предмет са знанието, 

неосведомеността на обучаемия и преходите между тях. 

Познавателният процес е сложен, противоречив, нееднозначен, поради 

относителната ограниченост на обекта на познание и съществуващата 

зависимост от равнището на науката, техниката и др. 

Важен момент в процес на оценяване са субективните действия 

на преподавателя, използващ обективни и субективни методи на 

оценяване през различните етапи на обучение. 

Автоматизацията на процеса на оценяване е свързана с редица 

предимства: 

 избавя преподавателя от необходимостта да се запознава с 

метода за обработка на резултатите, особено в случая, когато той не е 

специалист в областта на статистическа обработка на данни; 

 опростява работата по обработка на резултатите от тестов 

контрол на знанията; 

 значително съкращава времето за получаване на резултатите; 

 значително намалява вероятността от допускане на грешки и 

получаване на грешни резултати; 

 позволява включване на допълнителни методи за 

статистическа обработка на резултатите. 

При анализа на съществуващите автоматизирани системи за 

контрол на знанията, бе установена липсата на комплексни разработки, 



 

 

използващи методите на изкуствения интелект за формализация на 

задачата при избор на различни форми на оценяване и различни схеми 

за формиране на крайната оценка. Основна причина за това е 

трудността при практическата реализация на експертни и основани на 

знания системи, използващи знанията и опита на експерти за решаване 

на задачи в дадена предметна област. 

Едно от направленията за усъвършенстване на образователния 

процес е разработка на автоматизирана система за обективна оценка на 

знанията на обучаемите, както чрез интерактивни Web-тестове, 

инсталирани на сървъри, свързани с глобалната мрежа Интернет, така и 

чрез Web-базирана платформа за оценяване на писмени разработки като 

реферати, казуси, курсови и дипломни работи. 

4.2. Средства за разработване на системата и изисквания 

За разработването на Web-базирана система за оценяване на 

придобитите знания базирана на дихотомичния еднопараметричен 

модел на Раш са избрани средствата на езиците PHP и JavaScript и 

инструментариума на MySQL посредством безплатния инструмент 

xampp. 

Целта на предложената Web-базирана система за обработка е 

обективно оценяване на тестове, курсови и дипломни работи и 

дружелюбен интерфейс. С избора на тези средства се гарантира, че не са 

необходими предварителни специални компютърни умения и познания, 

а само използването на уеб-браузър и минимална компютърна 

грамотност, необходима за правилното ориентиране в интернет среда. 

4.2. Архитектура на интелигентна система за контрол на 

знанията 

На фиг. 4.1. е показана структурата на Web-базираната система за 

оценяване знанията на обучаваните лица. 



 

 

          

Фиг. 4.1. Структура на системата за оценяване на обучаваните лица 

На базата на избраните средства и предложения в 3 глава  

модифициран модел за оценяване на знанията е разработена 

предложената Web-базирана система отговаряща на посочената по-горе 

цел. С нейна помощ са направени изследвания на над 600 теста и 

курсови работи. Събраната тестова информация е разположена в база 

данни и чрез обработка на резултатите от решения тест, получените 

данни се използват за изчисляване посредством предложения метод, 

базиран на еднопараметричния модел на Раш, чрез който се поставя 

резултат в логити, който след това се трансформира в обективна крайна 

оценка. 

На фиг. 4.2. е представена предложената архитектура на 

интелигентна система за контрол на знанията. Независимо от приликата 

с експертните системи, системата не е експертна, а основана на знания, 

поради наличието на алгоритмичен извод на резултатите. 

Системата се състои от три модула: 

- оценяване на генериран тест, съдържащ случайно избрани от 

банката с тестови въпроси от проверяваната дисциплина, в който 

предоставените отговори са подредени на случаен принцип;  

- оценяване на писмени работи – реферати, казуси, курсови 

работи; 
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- оценяване на разработена дипломна работа. 

 
Фиг. 4.2. Архитектура на интелигентна система за контрол на знанията 

на обучаемите 

4.4. Функциониране на системата 

За всеки един от модулите на разработената система е приложено 

ръководство за работа с него, с цел улесняване на практическото 

внедряване на разработената система. Работата със създадената Web-ба-

зирана интелигентна система е описана подробно като е и придружена 

със снимков материал за улеснение на потребителя. 
4.5. Изводи 

1. Предложен е подходящ инструментариум за разработване на 

система за оценяване знанията на обучаемите. 

2. Разработена е примерна архитектура на интелигентна система 

за контрол на знанията, основаваща се на предложените в 3 глава 

математически модели, за оценка на знанията. 

3. На базата на разработен теоретичен апарат и разработената 

архитектура е създадена софтуерна система за оценяване знанията на 

обучаемите. 

4. В разработената система програмно са реализирани методи за 

оценка на: тестово изпитване, разработена творческа работа – казус, 

реферат, курсова работа и дипломен проект. 

 

 



 

 

В резултат от извършените изследвания и работа по 

дисертационния труд са получени следните основни резултати: 

ІІІ.НАУЧНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИЯТА 

1. Разработени са модифицирани модели на Раш за оценяване на 

реферати, курсови и дипломни проекти при равностойни и 

неравностойни критерии. 

2. Предлагат се модели за контрол на знанията на обучаемите, 

основаващи се на разработени за целта математически модели, 

използващи теорията на размитите множества. 

3. Предложен е математически модел на архитектура на 

интелигентна система за контрол на знанията на обучаемите. 

4. Разработен е математически модел за анализ на вероятностни 

подходи за моделиране на тестовия контрол на придобитите знания на 

обучаемите. 

IV. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИЯТА 

1. На базата на разработен методичен подход са изследвани 

процесите на оценяване на студентите при тестово изпитване. 

Дефинирани са съществуващите слабости в досега използваните методи 

и са предложени пътища за преодоляване на тези слабости. 

2. Въз основа на извършен анализ на основните технологични 

похвати за структуриране на тестови процедури са дефинирани 

съществуващите тенденции. С използване на разработена методология 

са оценени техните възможности. 

3. С използване на разработена методология са анализирани 

съществуващите подходи за оценка на реферати, курсови и дипломни 

проекти. Посочени са характерни, при това слаби страни, отнасящи се 

до обективността на оценяване. Предлагат се пътища за преодоляване 

на тези слабости. 

4. На базата на разработен модел са анализирани вероятностни 

подходи за моделиране на тестовия контрол на придобитите знания от 

обучаемите. В контекста на това е извършен анализ и оценка на 

дихотомическите подходи за тестване и контрол на знанията. Обект на 

анализ са и политомическите модели. Анализирани са преимуществата 

на модела на Георг Раш. 

5. Въз основа на извършен анализ и оценка са разкрити основни 

недостатъци на известни методи и модели за оценка на знанията на 



 

 

обучаемите. В резултат на това се предлага нов подход за оценяване 

основаващо се на теорията на размитите множества. 

6. На базата на разработени математически модели се предлага 

архитектура на интелигентна система за контрол на знанията. Въз 

основа на разработен математически апарат е създадена система за 

оценяване знанията на обучаемите. Системата се базира на разработени 

за целта методи за оценяване на получените и усвоените знания. 

7. Разработената Web-базирана интелигентна система би могла да 

се използва в процеса на оценяване на знанията на обучаемите във 

висшите училища като: 

- Desktop приложение; 

- Сървърно приложение; 
- Вграждане в системите за е-обучение. 

V. НАПРАВЛЕНИЯ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

В резултат на извършената научно-изследователска работа в 

дисертационния труд, се очертават няколко направления за бъдещи 

изследвания в областта на обективното оценяване на знанията на 

обучаемите: 

1. Използване на предложения в дисертационния труд модел за 

тестово оценяване знанията на обучаемите, чрез тест, изграден от 

тестови въпроси, различни от множествен избор, с варианти на 

отговора. 

2. Използване на предложения в дисертационния труд модел за 

тестово оценяване знанията на обучаемите, чрез тест, изграден на 

принципа на нарастваща трудност на задачите. 

3. Разработване на модел за оценяване знанията на обучаемите 

основаващ се на двупараметричния модел на Бирнбаум. 

4. Използване на предложените в дисертационния труд модел за 

оценка на знанията и софтуерната му реализация при обучението на 

студенти придобиващи педагогическа квалификация [121]. 
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