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Вступ. 

 Мета і завдання дослідження базуються на понятті інновація. Це - 

«нововведення»; комплекс заходів, спрямованих на впровадження у галузі 

господарства нової техніки, технологій, винаходів тощо; нові явища у науці. 

Наприклад, інноваційний проект - комплекс взаємопов»язаних заходів 

інвестиційного характеру, спрямованих на комерційне чи не комерційне 

впровадження новітніх технологій. 

Під інноваціями в широкому змісті розуміється використання нововведень 

у вигляді нових технологій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних і 

соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, 

адміністративного або іншого характеру. 

 Інновації - це кінцевий результат інноваційної діяльності, у вигляді 

нового чи удосконаленого продукту або технологічного процесу, який наділено 

якісними перевагами при використанні та проектуванні, виробництві, збуті, 

використовується у практичній діяльності та має суспільну перевагу. 

Відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 р. № 

40-IV під інноваціями слід розуміти новостворені (застосовані) і (або) 

вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва 

і (або) соціальної сфери. Інноваціями вважаються вкладення інвестиційного 

капіталу в нововведення, які призводять до кількісних або якісних змін у 

підприємницькій (виробничій) діяльності. Як правило, інноваціям передує 

науково-технічна діяльність, пов'язана з появою нововведення. Ідея 



нововведення може виникнути у вигляді інвенції, ініціації або дифузії 

інновації. Інвенція - це ідея, пропозиція або проект, які після опрацювання 

стануть інновацією. Ініціація - це рекомендації щодо вдосконалення науково-

технічної, організаційної, виробничої або комерційної діяльності, метою яких є 

початок інноваційного процесу або його продовження (розвиток).  Дифузія 

- пропозиція щодо використання ідеї інновації, яку вже було обґрунтовано і 

впроваджено. Інновація — це процес доведення наукової ідеї або технічного 

винаходу до стадії практичного використання, що приносить дохід, а також 

пов'язані з цим процесом техніко-економічні та інші зміни у соціальному 

середовищі. Інновація повинна задовольняти ринковий попит, мати новизну і 

приносити прибуток виробнику.  

 Очікувані результати. Досягти задекларованої мети можна за рахунок  

реалізації  таких задач. Впровадження інноваційної кіберакмеологічної 

концепції та принципів, що необхідні для вирішення проблеми планування та 

управління складними об’єктами в системах підтримки та прийняття рішень.  

Інноваційні проблеми розвитку кібернетично-математичних акмеологічних 

технологій. Розробка та впровадження інноваційних прикладних технологій. 

Інновації та розвиток ауто психологічної компетентності особи.  Розробка 

Інноваційних алгоритмів продуктивного вирішення проблем планування та 

управління. Розробка прикладних інноваційних акме- технології у галузі науки, 

освіти, культури.  Інноваційний кіберакмеологічний менеджмент, логістика та 

кіберакмеологічне управління. Застосування Інновацій та Кіберакмеології   

для вивчення і розвитку креативного потенціалу акме-особи та її 

рефлективності. Проектування загальної кіберакмеологічної методології 

побудови математичних моделей. Розробка індивідуальних поведінкових: 

методик, технологій, алгоритмів, програм тощо.  

1. Слово „технологія” грецького походження: techne – мистецтво, 

майстерність; logos – наука. Акмеологічна технологія – сукупність засобів, 

спрямованих на розкриття внутрішнього потенціалу особистості розвиток 

якостей, які сприяють досягненню високого рівня професіоналізму. 



Технологічний аспект здійснює вплив на уточнення базових акмеологічних 

категорій, зокрема, деякі акмеологи вважають, що професійну майстерність 

можна розглядати як оволодіння комплексом продуктивних психотехнологій і 

технологій професійної діяльності. Дуже часто акмеологічні технології 

ототожнюють із психологічними або праксеологічними технологіями, проте 

вони лише близькі, але зовсім не тотожні. Зокрема, їх принциповою 

відмінністю є спрямованість дій. 

Інноваційні технології - радикально нові чи вдосконалені технології, які 

істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. 

Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою 

екологічністю й меншими енергопотребами. 

Інноваційні акмеологічні технології відрізняються в першу чергу 

гуманістичною спрямованістю, тому, що вони призвані допомогти в здійсненні 

прогресивного розвитку особистості, тоді як психологічні впливи по своїй суті 

є маніпулятивними. Гуманістична спрямованість акмеологічних технологій 

стала основою для гуманітарно-технологічного розвитку особистості. 

В акмеології розроблені і успішно використовуються гуманітарні 

технології самопізнання, самооцінки, саморозвитку. Акмеологічні технології 

завжди є індивідуально спрямованими, вони використовуються для 

особистісно-професійного розвитку особистості. Головним методом 

акмеологічних технологій є акмеологічний вплив. Акмеологічний вплив – це 

інтегрований і цілеспрямований вплив, який здійснюється на особу чи групу, і 

має гуманістичний зміст і спрямований на розвиток особистості або групи. 

Підвищення рівня саморегуляції в результаті акмеологічного впливу необхідно 

для того, щоб сформувати в людей впевненість в собі, своїх силах, виключити 

виникнення паніки і песимістичних настроїв, боязні завтрашнього дня, 

підвищити їх працездатність, стресостійкість, більш повно реалізувати 

потенціал тобто зробити особистість більш сильною. 

Розробка інструментарію акмеологічних технологій привела до 

формування інноваційного напрямку, який має назву – акметектоніка. 



Акметектоніка – розглядає виключно тільки внутрішні причини і детермінанти 

руху до професійного акме. Її структура виглядає таким чином: 

інтелектуальна акметектоніка, емоційно-чуттєва акметектоніка, вольова 

акметектоніка, комунікативна акметектоніка, акметектоніка здорового 

способу життя. 

Мета дослідження автора полягає у  аналізі сучасних існуючих технологій 

та пропозицій стосовно запровадження інноваційних підходів до розвитку 

техніки та комп’ютерних технологій.  

2. До сучасних інформаційних технологій (ІТ) мають відношення велика 

кількість технологій: HyperText–Т – багатосередовищна система на базі 

текстової інформації; MultіMedia–Т – багатосередовищна система з невеликою 

кількістю тексту, але з відео, аудіо, анімацією і т.д., HyperMedia–Т – 

багатосередовищна система з великою кількістю асоціативних зв’язків, а також 

– аудіо-, відео-, текстова інформація, мультфільми, схеми, таблиці тощо; 

багатосередовищна-Т + Flash-T; Communication-T (на основі гомогенних та 

гетерогенних мереж); віртуальні-Т (Virtual Private Network, Virtual Public 

Network). Нейронні-Т (нейронні мережі). Web-surfing-T. Webology-T. 

Мережелогія (наука про мережі).  “Генетична” (динамічна)-Т. Інтернет-мовна-

Т. CMS = Content Management System (“системи управління змістом”)- це 

автоматизоване програмно-технічне середовище для автоматизації поновлення 

порталів: http://cmf.zope.org/ - довідка як розробляти CMS- системи і як за їх 

допомогою створювати сайти; “Phone” = конкретна система управління 

контентом (надбудова над Zope) з російськомовним інтерфейсом; “Zope” – це 

сервер додатків, написаних на мові Python. http://plone.org/about/team/, 

http://zope.org/, http://python.org/. Програмні технології - .NET / ASP.NET – T, 

executable – T (X-Internet), X-Window System - Т. Кібернетично-акмеологічна – 

Т. Нанотехнологія. Синергетична – Т. Синтетична - Т. Фрактальна-Т. 

Предикторна-Т. Когнітологічна – Т. Акмеологічна – Т. Креативна – Т. 

Когнітивна – Т. Intranet – T. Extranet – T. Infonet – T. DM (Date Mining) – T,  TM 

(Text Mining) – T – інформаційний пошук за семантичними (контекстними) 

http://cmf.zope.org/
http://plone.org/about/team/
http://zope.org/
http://python.org/


ознаками. Біометричні – Т (райдужна оболонка ока, капіляри пальців тощо). 

Розпізнавання мови – Т (“Образний комп'ютер”). Кібер-Панк – Т 

(безпосередній інтерфейс між мозком та комп'ютером). Мікрофотонічна – Т 

(оптоелектроніка). Grid – T (Global Resource and Information Database). GRADE-

T тощо. Так наприклад, GRID- технологія забезпечує створення “віртуальної” 

установи, надає можливість спільного використання обчислювальних та 

інформаційних ресурсів та дозволяє окреслити простір (закритий для доступу 

ззовні) для спілкування і спільного розв’язання різних наукових та 

конструкторських задач. GRID-технологія забезпечує можливість 

масштабування розподіленої системи, функціонування в гетерогенному 

середовищі (до складу якого можуть входити різні операційні платформи), 

прозорість для користувачів. GRID виступає проміжною ланкою між 

користувачем та апаратним і програмним забезпеченням. Важливою 

властивістю GRID-технології є можливість авторизації доступу до мережі, що 

дозволяє реалізовувати на цій базі “віртуальні” наукові лабораторії і організації 

та створювати високоефективні системи дистанційного навчання. Робота GRID 

основана на використанні Web-служб, що дозволяє зробити GRID-систему 

легко масштабованою, прозорою для використання та забезпечити можливість 

функціонування у гетерогенному середовищі. На сьогоднішній день така 

технологія активно розвивається, вважається найбільш перспективною для 

розв’язання комплексних задач та набуває все більш широкого 

розповсюдження. Юзабіліті – T (англ. usability – простота та зручність у 

використанні) – це основна характеристика веб-сайту, що визначає його 

популярність, тобто отримання максимального об'єму потрібних даних за 

мінімальних витрат сил та часу. 

 3. Інтелект та його вплив на інноваційні технології. Інтелект та його 

особливості. Інтелект – (з лат. – “ пізнання “, “розуміння ”, “розум”) – це 

здатність до мислення, раціонального пізнання. Інтелект – це здатність 

генерувати нову інформацію, тобто інформацію, що її ніколи не було у світі ( 

на об’єкті, в системі) і яка може ставати товаром. Часто інтелект змішують з 



поняттям творчість. І хоча між ними є прямий взаємозв’язок , ці поняття мають 

різне семантичне навантаження. Як було зазначено вище, інтелект – це 

здатність людини генерувати нову інформацію, а не сам процес її створення. 

 Творчість – це цілеспрямований процес пошукової діяльності людини, 

результатом якої є щось якісно нове, з притаманною йому неповторністю, 

унікальністю, оригінальністю тощо. Творчість людини може мати різні 

результати своєї матеріальності. Так, часто її залежно від результатів поділяють 

на духовну (художня, літературна), науково-технічну (виробнича, технічна, 

наукова, комп’ютерна, інформаційно-технологічна, методична тощо), 

виконавську (майстерність артистів, лекторів), комбіновану тощо. 

 Особистісний інтелект пов’язаний з самовпевненістю, «настійливістю, 

добросовісністю, винахідливістю», тобто з особливостями особи та її 

характером, силою волі тощо. Інтелект – це коефіцієнт корисної діяльності 

мозку. Він дозволяє: інтуїтивно приймати ефективні рішення у різних ситуаціях 

(розмитих, нечітких, з неповною інформацію тощо); знаходити відповіді на 

складні питання у супер складних ситуаціях; адаптуватися гармонійній людині 

до негармонійного світу. 

 Інтелект – це функція Генотипу + Довкілля. Генотип  Людини 

визначається генами і він суттєво впливає на те, як буде розвиватися 

(удосконалюватися Особа у визначених обставинах довкілля). Генотип на 50 – 

70% впливає на розумові здібності. Довкілля – на 50 – 30%. Відомо, що генотип 

на 28 – 49 % впливає на такі універсальні властивості особи як: впевненість у 

собі, тривожність, дружелюбність, усвідомлення власних дій, гнучкість 

інтелекту тощо. Важливо знати, що мозок має здібності до само омолодження, 

розвитку за рахунок ментальних тренінгів, нейробіки (аеробіки для мозку). 

Кількість людей з низьким інтелектом у світі складає 2 – 3 %, з них 

переважна кількість – це чоловіки. Це пов’язано з тим, що форми розумової 

відсталості розташовані у Х – хромосомі (а у чоловіків вона – одна, у жінок їх - 

дві): жінка (Х, Х,) чоловік (Х, У), хоча іноді зустрічається (Х, УУ і навіть Х, 

УУУ). У – хромосома, тобто її пошкодження, суттєво впливає на асоціальну 



поведінку особи. Тобто, якщо у жінки Х – патологічна, то вона компенсується 

іншою Х – нормальною; а у чоловіків – одна Х, то немає чим її компенсувати. 

Вивченням цієї проблеми займається наука – психологічна генетика. 

Інтелект (деякі зауваження): 

• чим вище вік батьків (при народженні дитини), тим вище рівень 

інтелектуального розвитку дитини (оптимальний вік: чоловік – 35 років і 

більше, жінка – 30 років і більше); 

• діти матерів – підлітків (як правило) мають низький рівень інтелекту; 

• діти матерів більше 40 років – мають високий інтелект; 

• на інтелект впливає (як?) кількість дітей у родині: при цьому інтелект 

зменшується у молодших дітей. 

Розумові здібності знаходяться у прямій залежності від генетичного 

успадкування. Також відомо, що інтелект чорної раси на 15% нижче, ніж у білої 

раси (Айзенк Х.Ю. – 1916 – 1997 рр). 

Для оцінки інтелекту використовуються – процентілі, які характеризують 

еталонні показники інтелекту і є «свідками» відсотку людей у стандартній 

виборці. Розумовий вік (РВ) і хронологічний вік (ХВ) – визначають для кожної 

вікової групи у числах за формулою виміру розуму: 

 

IQ = РВ / ХВ * 100. 

 

 ДЕЯКА СТАТИСТИКА: середній  IQ у людей – дорівнює 85 – 115 балів; 

IQ нобелівських лауреатів – 136 балів; IQ А. Ейнштейна – 200 балів;  IQ = 228 

балів був зафіксований у американської журналістки – Мерилін Во Саван (у 43 

роки – 1989 р.). Вважається, що IQ можна підвищити на 20% - за рахунок 

виховання, їжі, тренувань тощо. 

 

Активатори розвитку розумових здібностей: вуглеводи, глюкоза (хлоп’я, 

хліб), вітамін В (горох, кожура овочів, горіхи, томати, зелень, апельсини тощо); 

білки (м’ясо, яйця); калій, кальцій (курага, ізюм, печена картопля, яблука); 



хрон; відвар зі свіжих соснових бруньок; помідори, кориця («яблука кохання»); 

банани, стручковий перець, сир, шоколад, кунжут, мигдаль, бобові, олія, 

моркво, лук, капуста, лимони, пророслі зерна, хурма, фініки, огірки, морська 

капуста, риба, клюква, часник, буряк тощо. 

 Види інтелекту («знайдено» – 120 різновидів інтелекту): вербальний 

(мовний); креативний (творчій), прагматичний (практичний), кристалізований 

(здібність до ерудиції), поточний (здібність до аналізу), соціальний, фізичний, 

віковий, почуттєвий, сексуальний, духовний. Для розвитку кожного окремого 

інтелекту – існує своя методика.  

 Вважається, що виховання дитини до 2- 3 - х років дуже суттєво впливає 

на її розумові здібності. «Погані» батьки  до 2- х років можуть сильно зіпсувати 

Дитину. І навпаки - талановитий вихователь може за цей час створити  - Генія. 

Щоб стати або створити талант – треба використовувати як спеціальні 

методики інтенсивного розвитку, та і всіляке спілкування з талановитими 

особами. Анти інтелектуальність – «заразна» , вона сильніше за інтелект, 

обдарованість, здібності. 

Існують наступні типи (види) інтелекту: фізичний інтелект; почуттєвий 

(емоційний) інтелект; соціальний інтелект; творчий інтелект; віковий 

(етасологічний) інтелект; сексуальний інтелект тощо. 

 Автор також досліджує проблему впливу фрактального підходу і 

фрактальної акмеології на проблему, що досліджується. Відомо, про якісний 

потужний вплив фракталів на процеси сприйняття - усвідомлення - 

запам’ятовування необхідної інформації людиною. Фрактали використовують 

для моделювання нових алгоритмів розпізнання, вивчення фізіологічних 

процесів впливу на людину. Існує індивідуальний фрактальний інтерес, стимул, 

мотивація особистості. Досліджено, що фрактальні зображення мають 

«гедонічний» позитивний ефект та впливають на формування позитивних 

емоцій при засвоєнні нових знань.  Автор досліджує вплив фракталів на: 

функціональний стан людини, її працездатність; розвиток та саморозвиток 

Людини як суб’єкта діяльності при вивченні природних дисциплін, зокрема 



математики та досягненні особою «акме» - свого життя. Відомо, що фрактальні 

об’єкти: мистецтво, дизайн тощо викликають: підвищений інтерес людини у 

направленні позитивних емоцій. Авторський колектив проектує Кібернетично 

акмеологічну математично-праксеологічну інформаційну систему для 

дослідження впливу фракталів на людину. 

 4. Автор детально розглядає інноваційну комп’ютерну технологію (Т) -

кібернетичну акмеологію та галузі її застосування. Це - теоретична, 

фундаментальна та прикладна наука. Вона класифікується наступним чином. 

1. Загальна або теоретична Кібернетична акмеологія - досліджує 

характеристики особи та їх взаємозв’язок між собою і довкіллям: іншою 

особою, природою і технікою. 

2. Диференційна Кібернетична акмеологія - аналізує індивідуальні 

особливості і розбіжності між людьми. 

3. Соціальна Кібернетична акмеологія Особи - досліджує 

міжособистісні зв’язки, статус і роль особи у різних суспільностях, етносах, 

пасіонарності. 

4. Прикладна Кібернетична акмеологія Особи - аналізує суб’єкт 

суспільної поведінки та конкретні види його професійної та життєдіяльності: 

етасологічні, гендерно-сексуально-статеві, етнологічні, пасіонарні, 

психологічні, педагогічні, морально-етичні, естетичні, економічні політичні, 

екологічні тощо. 

 У Кібернетичній акмеології Особи - застосовуються інноваційні 

генетичні методи дослідження (Ананьев Г.Б., Дворяшина М.Д., Кудрявцева 

Н.А. - Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. - М.: 

Просвещение. - 1968.). Генетичні методи дослідження - враховують 

характеристики філо-, онто- ґенезу особи (біля 4000). 

 Означення Кібернетичної Акмеології (КА): 

- це комп'ютерно-експертний інструментарій дослідження, аналізу, 

моделювання потенційно - ресурсних можливостей людини на основі КА 

ергономічно-ергатичної інтелектуальної  ІС З метою конструювання 



індивідуальної акме - моделі особи для формування технологій, програм, 

алгоритмів, методологій досягнення нею власних акме- точок життєдіяльності; 

-  це також, системна комп'ютерно-інноваційна технологія дослідження, 

аналізу та синтезу потенційно-ресурсних онто- і філо- генетичних можливостей 

людини з метою визначення та прогнозування іі акме- у різних сферах 

життєдіяльності та зацікавленостей; 

- це методологічна наука, як система принципів та способів організації 

теоретичної і практичної діяльності людини; 

- це основа самостійного пізнання світу; 

- це вчення, дисципліна, галузь дослідження. 

КА - це акмеологія заснована на кібернетиці; це прикладна кібернетика; це 

спеціальна акме- дисципліна, предметом якої є застосування кібернетично - 

математичних методів та моделей у акмеології. КА - призначена для того щоб 

допомогти людині: визначити іі ресурси, сформулювати мету у відповідності до 

ресурсів, спроектувати паспорт (модель) досягнення мети. 

КА - досліджує ресурс людини, допомагає сформулювати мету, дає поради 

стосовно реалізації мети - бажання на основі ресурсів акме- людини та пошуку 

алгоритму сприятливих умов для конструктиву діади: Мета - Ресурс. 

5. Існують наступні галузі застосування кібернетичної акмеології. 

Кібернетично - математична акмеологія (КМА) - це акмеологія , що 

використовує (заснована на) кібернетику і математику; це спеціальна акме- 

дисципліна, предметом якої є застосування кібернетично-математичних 

моделей і методів у акмеології  Акмеологічна кібернетика і математика 

(АКМ)- це галузь кібернетики і математики, яка стимулюється акмеологічними 

задачами та застосовується для аналізу і обробки акмеологічних даних. У АКМ 

- проводяться дослідження по використанню кібернетики і математики для 

обробки результатів акме- досліджень. 

Актуальною є проблема акмеологічності кібернетики, математики 

творчості, тому що математика і кібернетика народжені людською психікою і 

як наслідок їх можна розглядати як частину предметної галузі психології та 



акмеології. І у цій якості математика і кібернетика цікавлять психологію 

(акмеологію методично і генетично як засіб самопізнання і як наслідок 

народжений психікою. А генетичний аспект і створює предмет акме- (психо) 

математично-кібернетичної епістемології. 

Автор вважає, що розуміння КМА як особливої специфічної науки 

базується на таких поняттях: КМА моделі і методи, КМА засоби, акмеологічна 

епістемологія математики і кібернетики, акмеологічна епістемологія 

математики і кібернетики у її онтологічному сенсі. 

Акмеологічна кібернетично-математична епістемологія (АКМЕ) - на 

теперішній час обмежується сферою КМА та АКМ моделями і методами, що 

вже розроблені та розробляються у математичній психології та у психологічній 

математиці та кібернетиці. АКМЕ розглядається автором в її філо- та 

онтогенетичному аспектах. Предметом АКМЕ - є генетичний аспект пізнання 

людини. 

Акмеологічна праксіологічна  кібернетично-математична 

епістемологія використовується для побудови акмеологічно - психологічної 

кібернетично-математичної моделі людини та для акме- самопізнання. 

 Основні функції кібернетично-математичної акмеології (психології) 

(КМА-П) як науки це: кібер- акме- псих діагностика, прогностика, управління, 

менеджмент та логістика. Кількісний підхід у КМА-П, як і у інших слабо 

формалізуємих науках, базується на кваліметрії (психометрії) та її методах. 

Всі акме- явища, сутності та причини - не визначені і варіативні, і тому повинні 

описуватися як випадкові події, величини, функції на основі традиційного 

математичного апарату: теорії ймовірностей та математично-статистичних 

методів, а також на основі мульти- множин, помічених матриць, 

багатовимірних розподілів ймовірностей, стохастичних графів, варіативних 

алгоритмів, математично-статистичних моделей і методів для акме- психологів 

тощо, але відповідно до сутності акме- психології. При цьому треба 

використовувати математичну інтерпретацію психологічних об’єктів 

дослідження. 



 Проблема актуалізації природно – ресурсних можливостей людини 

вельми важлива і перспективна, але супер- складна, неоднозначна «розмита» та 

наповнена протиріччями. Це пов’язано насамперед зі специфікою організації 

людського організму (онто-, філо- генез), його психічною та розумовою 

домінантою. 

 Людина – найбільш складна біосистема у світі живих істот. ЇЇ складність 

обумовлена, за нашими підрахунками, більше ніж – 4000 параметрами, які 

впливають на поведінку, дії, думки, мову тощо будь – якої особи. У зв’язку з 

цим визначити та передбачити життєвий шлях людини на рівні свідомості, 

підсвідомості, інтуїції – практично неможливо. 

 Довкілля у вигляді – батьків, родичів, вихователів дитсадка, вчителів у 

школі, викладачів у ВУЗах, фахівців з соціології, психології, педагогіки, 

ювенології, педіатрії, геронтології, гендерології тощо, також не в змозі 

вирішити цю проблему. Автор  не претендуючи на ексклюзив, пропонує свій 

підхід до вирішення проблеми профвиховання, профпідготовки, профнавчання 

/ освіти, профвибору та профорієнтації – на основі кібернетично – 

акмеологічної – технології (КА – Т). КА –Т застосовується у авторській 

комп’ютерно – аналітичній кіберакмеологічній експертно – ергатично – 

ергономічній інформаційній системі (КА - ІС), яка має різні фази реалізації в 

залежності від програмуємих типів КА –Т (КА – Т, КА – П, КА - О).  

  Узагальнені етапи реалізації КА –Т наступні: визначення 

(постановка) мети, проблеми; передбачення (декларування) кінцевого 

результату; пошук претендентів; вибір (селекція): тестування, діагностування; 

підготовка; розвиток; акселерація; моніторинг; сканування; корегування 

отриманого результату; удосконалення / модернізація; передбачення терміну 

акме- життєдіяльності претендента; етасологічний аналіз та моніторинг; 

вироблення рекомендацій про зміни / заміну; перехід на 1-й етап. 

6. Перелічені етапи обумовлюють відповідні Акме – Алгоритми для 

КАТ. 



 Алгоритм (латинізов. Algorithmi, від імені перського математика IX 

ст. аль-Хорезмі) — послідовність, система, набір систематизованих правил 

виконання обчислювального процесу, що обов'язково приводить до розв'язання 

певного класу задач після скінченного числа операцій. При 

написанні комп'ютерних програм алгоритм описує логічну послідовність 

операцій. Для візуального зображення алгоритмів часто використовують блок-

схеми. Кожен алгоритм є списком добре визначених інструкцій для розв'язання 

задачі. Починаючи з початкового стану, інструкції алгоритму описують процес 

обчислення, які відбуваються через послідовність станів, які, зрештою, 

завершуються кінцевим станом. Перехід з одного стану до наступного не 

обов'язково детермінований — деякі алгоритми містять елементи випадковості. 

Поняття алгоритму належить до первісних, основних, базисних 

понять математики, таких як множина чи натуральне число. Обчислювальні 

процеси алгоритмічного характеру (арифметичні дії над цілими числами, 

знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел тощо) відомі людству 

з глибокої давнини. Проте, в явному вигляді поняття алгоритму сформувалося 

лише на початку XX століття. 

 Акме – Алгоритми за типами реалізації класифікуються наступним 

чином: евристичні, експертні, синергетичні, кібернетичні, кіберакмеологічні, 

біфуркацій ні, атракторні, біхевіористичні, інтелектуальні, креативні, 

когнітологічні, генетичні, «розмиті», невизначені, слабо визначені, паралельні, 

рекурсивні, мережеві, дистанційні, математичні, логічні, прогностичні, 

континуальні тощо. 

 Акме – Алгоритми за концепцією і принципами реалізації 

систематизуються так: ембріонологічні, морфологічні, фізіологічні, 

педіатричні, ювенологічні, педагогічні, акмеологічні, гендерологічні, 

геронтологічні, синологічні, валеологічні, собріологічні, менеджерські, 

соціальні, мистецькі, культурологічні, ергатичні, екологічні, вітальні, 

психологічні, політичні, економічні тощо. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


 Акме – Алгоритми реалізують авторську КА –Т у КА – ІС за допомогою 

відповідного системного і прикладного комп»ютерно – акмеологічного 

забезпечення: інформаційного (інфологічного), технічного, програмного, 

правового, нормативного, біхевіористичного, акмеологічного, синергетичного, 

евристичного, інтелектного, когнітологічного, методологічного, 

технологічного, кадрового, економетричного, ергономічного, ергатичного, 

аналітичного, математичного, алгоритмічного, Мережевого, дистанційного, 

паралельного тощо. 

 Загальні КА – Т стосовно типу особистості у Акме – Алгоритмах 

характеризуються наступним чином: КА – Т елітарна – для осіб інтуїтивно 

визначених (само визначених) або геніально домінантних за «покликом душі» 

(рівень інтуїції); КА – креативна – для осіб свідомо – визначених на основі 

власної логіки та почуттів (рівень свідомості); КА – Т ординарна – для осіб 

слабо або «розмито» визначених (рівень підсвідомості); КА – Т біологічно – 

маргінальна – для осіб невизначених або доля- ністів (рівень чуттєво – 

моторний та вегетативний). 

 КА – Т може використовуватися у КА – ІС для застосування при 

наступних прикладних (галузевих) та професіональних акмеологічних 

дослідженнях. 

1. Психологія – дослідження впливу  психологічних рис особи на 

акме- розвиток 

2. Соціологія, типологія, селекціологія – визначення типів осіб 

емпатійного, творчого, патерналістичного тощо спрямування, налаштованих на 

успіх групи, колективу, співдружності, організації тощо. 

3. Педагогіка, професорологія – визначення осіб, акме- налаштованих 

на акме- викладання. 

4. Гендерологія – дослідження впливу статі на акме- здібності. 

5. Ювенологія – дослідження молоді на акме- етасологічні 

досягнення. 



6. Геронтологія – дослідження впливу «поважного» віку на акме- 

якості людини. 

7. Синергологія – інтегрований аналіз акме- синергетичності особи. 

8. Елітологія – визначення і виховання осіб генетично – елітарного 

спрямування, нахилу. 

9. Президентологія - визначення і виховання осіб генетично – 

владного типів тощо. 

10.  Маргіналологія – дослідження, що стосуються пересічних осіб. 

 

7. КІБЕРНЕТИЧНО-МАТЕМАТИЧНІ АКМЕ- ЗАСОБИ. В 

Українській Академії Акмеології (м. Київ, Україна) та НТУУ «КПІ» 

проводяться дослідження стосовно застосування Кібернетично-

математичних та акме-психологічних засобів у Психології та акмеології з 

метою тестування та діагностики потенційно-ресурсних можливостей людини 

для визначення її акме- точок та видачі рекомендацій стосовно її гармонійного 

життєвого шляху. 

 Існують різні наукові галузі психології. Так, наприклад, за Суходольским 

Г.В., існують психології: раціональна, емпірична, фізіологічна, метафізична, 

позитивістська, інтроспективна, об’єктивна, «розуміюча», гуманістична, 

диференційна, соціологічна, експериментальна тощо. 

 Сучасна психологія (Б.Г. Ананьев) це Праксеологія, тобто потужна 

розгалужена система теоретичних і прикладних дисциплін, що розвиваються 

на межах багатьох наук: біо соціальна психологія; вікова психологія; 

військова психологія; генетика поведінки; генетична психологія; 

диференціальна психологія; експериментальна психологія; етно психологія; 

ергономіка; економічна психологія; зоо психологія; інженерна психологія; 

історична психологія; космічна психологія; клінічна психологія; медична 

психологія; математична, кібернетична, ергатична психологія; нейро 

психологія; психологія науки; психологія мистецтва;  психофізика; 

психофізіологія; психометрія; психофізіологія (загальна і диференціальна); 



психофізіологічна біоніка і математика; психолінгвістика; психологія таланту; 

психологія характеру; психо фармакологія; психологія права; психологія мови; 

психологія людини; психологія праці; психологія соматології; психологія 

спорту і фізкультури; психо геронтологія; психо акмеологія; педагогічна 

психологія; соціальна психологія; соціо біологічна психологія; соціальна 

психологія; соціальна психологія мас;онто психологія; управлінська 

психологія; фізіологічна психологія; характерологія тощо. 

 Тобто акмеологічна психологія - виступає на сучасному етапі як 

інтегратор багатьох сфер Людинознавства і основний засіб побудови її 

загальної теорії і практики.  

 Існують і різні математики, що використовуються у акме- психології: 

«чиста», прикладна, «логицистская» або «інтуїтивістська», 

«конструктивістська», кількісна, якісна, «нескінчена», кінцева, неперервна, 

дискретна, формальна, змістовна, нечислова тощо. 

 Так, наприклад, «чиста» математика займається «власними» 

(математичними) проблемами і «байдужа» до будь-яких додатків, які «віддані 

на відкуп» прикладній математиці. Прикладна - опікується проблемами 

дослідження прикладними науками, у тому числі і психологічними. 

Конструктивістська - це різновид інтуїтувісткої математики, «відмовляється» 

від нескінченності, що використовується у класичному математичному аналізі, 

та замінює її нескінченною потенційною, тобто «уявним необмеженим 

продовженням дій». Якісна - цікавиться лише абстракціями без кількісної 

визначеності, наприклад, групами операцій, структурами і формами об’єктів. 

Кінцева - вивчає об’єкти, що принципово обмежені у кількісному відношенні, 

як, наприклад, розміри тіла або здібності людини. Дискретна - оперує 

цілочисельними неподільними об’єктами. «Змістовна» - об’єднує у собі риси 

«кінцевої» і «якісної» математик, для того що краще відображати зміст 

реальних об’єктів, і претендує на відображення особливостей людського 

мислення (Малиновский Л.Г., 1988). «Нечислова» - використовується для 



представлення у символічній формі  умозаключень науковців у вигляді 

описових формул і моделей. 

8. Кібернетично-математичний опис акмеологічних 

(психологічних) об’єктів. Об’єкт у теорії пізнання - це будь-який предмет, до 

якого привернута увага і діяльність суб’єкта, що його досліджує (пізнає). 

 Фундаментальні акме- (психологічні) об’єкти це: індивідуальність, 

особистість, характер, інтелект, світогляд, емоції, почуття, воля, діяльність, 

соціальний статус або соціальна роль і диспозиція тощо. Всі вони 

інтерпретуються як акме- (психологічні) сутності. 

 Таким чином, до акме- (психологічних) об’єктів відносять і акме- (псих) 

і не акме- (псих) сутності. Акме- (псих) сутності - пояснюють акме- (псих) 

явища та визначаються через них і разом з ними взаємодіють з соматичними, 

соціальними та іншими не акме- (псих) сутностями та явищами.  

 У акмеології вивчається акме- психіка людини у зв’язку з біологічною, 

соціальною, гендерною, етасологічною сутністю людини. Тобто, акме- психіка 

досліджується у взаємозв’язку зі світом (довкіллям), яке характеризує все буття 

людини, включаючи: самого суб’єкта, як носія акме- психіки, а також природу, 

суспільство, техніку, інформацію, мистецтво тощо. Таким чином, у предметі 

акме- психології вивчають психіку життєдіючих суб’єктів і довкілля (реальне, 

уявне). 

 Кібернетично-математичні об’єкти – це предмети, що вивчаються у 

кібернетиці і математиці з гносеологічної точки зору; це штучні символічні 

конструкти, що створені людським розумом, які існують у мозку людини 

(кібернетикою і математикою), та у математичних моделях, описах, формулах, 

таблицях, матрицях тощо. 

 Виділяють п’ять типів кібернетично-математичних засобів для опису  

кібернетично-математичних об’єктів: «словесні», табличні (матричні), 

графічні, аналітичні (функціональні), символьні. 

 Автор розглядає кібернетично-математичну акмеологію (психологію) 

з позицій системного підходу та аналізу (СПА). СПА у акмеології (психології) 



означає представлення будь-якого об’єкта в якості системи, що взаємодіє з 

іншими системами, які вивчаються на мезо-, мікро-,  макро- рівнях (Ломов 

Б.Ф.,1984, Ганзен Б.А., 1984). З позицій системного підходу акме- психіку, як 

систему, представляють з її якісними і кількісними характеристиками 

(Суходольський Г.В., 1988). Якісні характеристики акме- (психології) - це акме- 

псих властивості і сутності, кількісні - це акме- псих константи та змінні, що 

виражають особливості (акме- псих стани і властивості) розвитку (акме- псих 

розвиток) і функціонування (психічні процеси) акме- психіки. 

 Акме- психіка, як система, складається з підсистем, що різняться по 

різним базовим чинникам: по функціям (гностична, практична, цінностна); по 

модульностям (зорова, слухова, тактильна тощо); по рівням усвідомлення 

(підсвідомість, свідомість, над свідомість) інше. Але Акме- психіка є, у той же 

час, підсвідомістю інших систем, у яких здійснюється діяльність людини. Це 

можуть бути системи: «чоловік - природа», «чоловік - чоловік», «чоловік - 

техніка», «чоловік - знакові системи», «чоловік - мистецтво» тощо, які 

об’єднаються у мета- систему «Чоловік - Світ».  

 Носієм Акме- психіки є цілісний організм людини, тому вона є також 

підсистемою внутрішніх (соматичних) систем організму: біологічних: 

біогенетичних, біохімічних, біофізичних (включаючи біомеханічні); 

фізіологічних: центральна і периферична нервова система, нейрогуморальна 

система і інші. За рахунок цих систем Акме- психіка взаємодіє з довкіллям. Але 

зовнішні прояви (екстраспекцію), так зване - об’єктивне» спостереження за 

акме- психікою людини, не можливо здійснити за рахунок лише 

спостереження-дослідження її взаємодії з довкіллям. Тому що такому 

спостереженню «видно» лише зовнішні прояви акме- психологічного життя 

людини у вигляді: рухів, секреторних виділень тіла або мовних висловлювань. 

Але зовнішні прояви акме- психіки людини - «виступають» об’єктивними 

показниками або чинниками акме- псих явищ.  

 Поруч з екстраспекцію використовується - інтроспекція - це таке 

дослідження біо- об’єкту та його акме- псих явищ, що базується на 



спостереженнях самого суб’єкта (людини) у вигляді: власних відчуттів, образів, 

спогадів або уявних об’єктів, «руху» власних думок, емоцій, почуттів, 

побажань, фантазій, потягів, волевих імпульсів тощо. 

 Таким чином, попередньо можна зробити такі два висновки стосовно 

акме- псих проблеми: 

• інтерпретація акме- псих явищ через їх зовнішні реєструємі чинники; 

• інтерпретація причин, що народжують самі акме- псих явища у їх 

конкретності і багатозначності. 

 Для вирішення цих проблем були створені різні психологічні теорії, 

навіть психологічні школи, та різні «психології»: позитивісти та наукова 

психологія. 

Кібернетично-Математичні методи у Акмеології. 

1. Кібернетично-Математичні методи (КММ) у 

фундаментальних та прикладних професійних акме- дослідженнях (с.9). 

Усі наукові дослідження поділяються на фундаментальні й прикладні. 

Фундаментальні дослідження – спрямовані на пізнання реальності без 

урахування безпосередньо практичного ефекту від застосування їх результатів. 

Прикладні дослідження – проводять з метою отримання і використання 

нового знання для розв’язання завдань. 

Цілі і завдання їх – різні. Також у психології та акмеології відбувається 

диференціація і інтеграція цих наук. Виникають нові прикладні дисципліни, 

наприклад психологія праці, інженерна психологія, психологія прийняття 

рішень. Їх особливістю є дослідження результату певної людської діяльності. 

 Теорії виступають вищими формами наукового знання, відповідно їх 

класифікують на описові, пояснювальні, прогнозування, управління та 

планування, а частіше вони бувають – комбіновані. Тому і математичні моделі і 

методи, що описують та реалізують психологічно- акмеологічні феномени 

бувають інтегровані. 

Так, наприклад, адекватний прогноз можна здійснити без пояснювальної 

теорії або моделі. Прикладом статистичної модели прогнозування є регресійний 



аналіз і канонічна кореляція. У кореляційних дослідженнях, що виявляють 

лише статистичні зв’язки, ставлять завдання спрогнозувати можливості 

вимірюваних психо- акме характеристик індивіда або групи. 

У прикладних психо- акме дослідженнях використовують математичні 

методи із наступним розв’язанням відповідних регресійних рівнянь. Шляхом 

статистичного аналізу можна отримати значення таких критеріальних змінних, 

як виробнича задоволеність, ефективність тощо. 

Фундаментальні теорії розробляють шляхом застосування математичних 

моделей, що досліджують біо об’єкти як відносно прості системи. Так 

ефективне прогнозування реалізують при використанні статистичних моделей 

типу моделей дискрімінантного і регресийного аналізу, або методи імітаційного 

моделювання, які поєднують пояснювальні і прогностичні функції. 

У прикладних дослідженнях – застосування статистичних моделей 

прогнозу (регресійний, дискрімінантний аналіз)  комбінують з методами 

багатовимірного статистичного аналізу (факторним, компонентним, 

кластерним). 

Методи багатовимірного статистичного аналізу використовують і у 

фундаментальних дослідженнях, для виміру латентних (прихованих) змінних 

на основі кореляції змінних. У прикладних дослідженнях застосування 

перелічених методів пов’язане з розв’язанням задач класифікації об’єктів. 

2. Кібернетично-Математичні методи у емпіричних та 

теоретичних акмеологічних дослідженнях (с.11). 

Емпірічні дослідження – проводять безпосередньо із самим об’єктом для 

перевірки правильності теоретичних положень. 

Теоретичні дослідження – пов»язані не з реальними характеристиками, а зі 

знаково-символічними, просторово-образними структурами, наприклад: 

формули, моделі, графіка тощо. Але строгих відмінностей між ними не існує. 

Більшість наукових досліджень мають комбінований характер: теоретико-

емпірічний. У обох випадках використовують відповідні математичні моделі, 

методи та засоби. 



Математичні моделі – ЦЕ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ 

МОДЕЛЕЙ, які описують і пояснюють функціонування певного психічного 

процесу. 

Існують такі основні види математичного моделювання. Аналітичне 

моделювання. Імітаційне моделювання. Комбіноване моделювання. 

3. Кібернетично-Математичні методи у системі методів 

акмеології ) 

4. Кібернетично-Математичні методи в експериментальних 

акме- дослідженнях. 

5. Кібернетично-Математичні методи статистики у акмеології. 

6. Кібернетично-Математичні методи кореляційного аналізу у 

акмеології. 

7. Кібернетично-Математичні методи прогнозування у акмеології. 

8. Кібернетично-Математичні  трендові методи у розвитку у 

акмеології. 

9. Кібернетично-Математичні методи кластерізації у акмеології. 

10. Кібернетично-Математичні методи факторного аналізу у 

акмеології. 

 9. Комп’ютерно-Кібернетичне Моделювання у акмеології, психології 

(праксіології) та педагогіці: синергетично-холантропічний підхід.  

 Моделі бувають: математичні, логічні (предикатні), економічні, фізичні 

(матеріальні), економіко-математичні, семантичні, семіотичні (знакові), 

псевдокодові, алгоритмічні, програмні, реляційні (табличні), фреймові, 

продукційні, сітьові (мережеві), психологічні, праксеологічні, педагогічні, 

акмеологічні, геронтологічні, гендерні, етасологічні,  технологічні інші. Автор 

досліджує наступні Моделі Особи з точки зору холантропії (Тоні Бьюзен) - з 

грец. Holos - едине ціле +  anthropos - людина = наука про взаємозв’язок між 

тілом і мозком людини; наука про людину, як цілісну істоту, а також наука про 

мозок, організм  і їх функції. 

1. Індивідуальна Модель Особи. 



2. Акме- Моделі Особи: минула, поточна, майбутня (прогнозна), тобто 

індивідуально - гармонійна Модель Особи. 

3. Універсально - гіпотетична акме- Модель Особи6 у минулому, у 

поточний час, у майбутньому. 

Модель людини та її МіраЛогія (ЛюдиноМірологія, Холантропія) може 

розглядатися на різних рівнях: 

• одновимірна (одно векторна) модель - «Хочу»: Ресурс = Інстинкт, 

Рефлекс, Стереотип, які формують Мету життя; 

• двовимірна (двох векторна) модель - «Маю - Хочу»: Ресурс = Мета- 

Інстинкт, Рефлекс; 

• трьох вимірна модель або пірамідо-кубічна модель (фрагментарно онто-, 

філо- генетична); пірамідо-кубічний принцип у КА полягає у синергетично-

синтетичному підході до дослідження (аналізу і синтезу людини через поняття 

міралогія, яка характеризує людину та її взаємозв’язки і спілкування з 

довкіллям через модельні технології типу одно-, двох-, трьох-, багато-

вимірності), контінуальна множина багатовимірних моделей ЛюдиноМірології 

(Холантропічна або повна модель). 

 Автор здійснює моделювання складних процесів, що утворюються у біо-, 

псих-, соціо- системах за зразками сучасних математичних та інженерно-

технічних досягнень. Цей процес називається Семероморфізм (semeron – 

«сьогодні»). Автор під моделюванням розуміє – процес розробки та створення 

моделі. А дослідження об’єктів за допомогою моделей називає дослідженням 

на моделях або модельними дослідженнями. 

 Існують різні означення моделі. Зупинимося на такому. Моделлю 

називається образ, опис або річ, яка створена штучно або природно з метою 

дослідження оригіналу (прообразу) моделі. Як спрощений приклад, що 

ілюструє авторський підхід, можна розглянути біосистему – «Людина»  

 Під Моделями моделей  з урахуванням поняття – інтерпретація можна 

розуміти: кібернетично-математичні акме- (психологічні) моделі (КМА (П) М, 



акме- (психологічні) кібернетично-математичні моделі (А (П) КММ та їх 

взаємне відображення. 

При цьому Акме (псих) моделі базуються на: акме (псих) – акме- 

психологічних інтерпретаціях; (акме- психолого – акме- психологічна); акме- 

психо фізичних інтерпретаціях; акме- психо фізіологічних інтерпретаціях; 

соціально-, медико_, акме—психо інтерпретаціях тощо. 

 Акме кібер- математичні моделі базуються на кібер- математико- 

математичних інтерпретаціях з різних галузей кібернетики та математики, а у 

додатках доповнюються інтерпретаціями типу: фізико- кібернетично 

математичними, економіко – кібер- математичними, педагогіко- кібер- 

математичними, соціолого- кібер- математичними, психолого- кібер- 

математичними, тощо. 

 Етапи моделювання при застосуванні кібер- математики у акмеології 

(психології) полягають у наступному: 

• попереднє дослідження акме- псих інформації про об’єкт, систему, 

явище; 

• виконання акме- псих кібер- акме- інтерпретацій у прямому і зворотньому 

дослідженні (прямой / зворотній ланцюжок міркувань-дослідждень); 

• формалізація властивостей / зв»зків об’єкта, що досліджуються; 

• побудова КМА (П) моделі (моделювання об’єкту); 

• дослідження КМА (П) моделі (модельне дослідження): кмп»ютерне 

логіко- кібер- мат- моделювання; 

• інтерпретація дослідженої КМА (П) моделі; 

• корегування КМА (П) моделі об’єкту; 

• удосконалення КМА (П) моделі (її уточнення); 

• перехід на пю4; 

• відповідає меті дослідника (вихід), або адекватна модель – об’єкт. 

 Як приклад, можна розглянути процес дослідження акме- псих 

особливості людей за статевими (гендерними) відмінностями. Запишемо акме- 

психолого- кібер- математичну модель статевого диморфізму у вигляді: 



 

S = (M, W) - стать, статевий диморфізм - S, M - чоловік , W - жінка. 

 

Ph = f (S) - залежність психіки - Ph від статі - S. 

 

Acme = f(S, A, T) -  залежність Acme - від статі - S, віку - A (Age), типу  

                        темпераменту - Т. Або цю залежність можна записати 

наступним чином: 

 

Acme = µ(T, A, Ph=f (S)). 

 У Акме- психологічних дослідженнях переважно використовують моделі 

та моделювання, тому що психіка та Акме- «не доступна» безпосередньо 

спостереженням, особливо на філогенетичному рівні. Тому при дослідженні 

людини використовують екстраполяцію з інтроспекцією. 

 Людина живе у сучасному світі: у кібернетично-акмеологічних 

(психологічних) дослідженнях використовують загально-наукові, акме- 

психологічні, кібернетично-математичні методи з кібер- математично- акме- 

психологічною специфікою. 

•  в природному оточенні (ейкумені): фізичному, хімічному, соціальному, 

духовному, інтелектуальному тощо; 

• у коконі своїх стереотипів, інстинктів, рефлексів, уподобань; 

• у межах етасологічних та гендерних обмежень; 

• має сім енергетично-внутрішніх тіл (сім чакр, сім тіл: фізичне, ефірне, 

астральне, космічне, нірванне тощо); 

• з потенційно - ресурсними біосними рамками - дахами (паспортно-

біологічний вік, календарно-біологічний вік); 

• з власним онто- і філо- генезом (індивідуальний генотип); 

• з персональною ресурсною моделлю особистості; 

• з астрологічною індивідуальністю; 

• з індивідуальнио-гендерним почуттєвим апаратом; 



• з властивостями отримання інформації від «вищого разуму», чере 

«астральний канал»: синдром Бине  тощо. 

 Кібернетично-математичні акме- психологічні моделі Особи будуються за 

допомогою п’яти основних типів описових засобів математики за допомогою 

яких можна конструювати моделі для: діагностики складних об’єктів та явищ, 

прогнозувати зміни об’єктів та явищ і керувати ними. 

 При розробці нових кібернетично-математичні акме- психологічні моделі 

і методів Особи автор підходить з боку психологічних (акме-) проблем, які 

мають місце у галузі психології (акмеології) і з боку математично-

кібернетичного інструментарію. 

Кібернетично-математичні методи у психології (акмеології) можуть бути: 

фундаментальні, теоретичні, експериментальні, прикладні, емпірічні 

9. Динамічні (генетичні) кіберакмеологічні автоматизовані робочі 

місця (АРМ). Генетичні кіберакмеологічні АРМ – менеджери (ГКА АРМ-М) – 

це засоби обчислення задач оптимізації, в основі яких лежать еволюційні 

принципи, тобто, зазвичай є деяка функція від декількох змінних (цільова 

функція), для якої потрібно знайти максимум (мінімум). 

 Параметри функції – це генетичний матеріал – гени. А сукупність генів, 

як відомо, утворюють хромосому (набір параметрів), яка в свою чергу і 

характеризує будь-яку особистість.  

  Таким чином, підставляючи параметри у цільову функцію (ЦФ) – 

отримаємо якесь значення. 

 Генетичні алгоритми (ГА), на основі яких функціонують ГКА АРМ-М, 

працюють з множиною варіантів (способів) проектування ГКА АРМ-М, які у 

подальшому можна оцінити специфікацією з метою прийняття рішення, який 

варіант краще (ефективніше). Варіанти «перемішуються» між собою за 

допомогою генетичних операторів (ГО), а вибір найкращих варіантів 

здійснюється у відповідності до ефективної стратегії. Потім сформовані 

варіанти знову оцінюються ГА, і знову обчислюються найкращі для наступного 

«перемішування» і вибору найефективніших і т.д. 



 Процес продовжується до тих пір, поки не буде спроектований такий ГКА 

АРМ, гени-параметри якого будуть являти собою оптимістичний набір 

параметрів, при яких ЦФ буде наближатися до мінімуму або дорівнювати йому. 

Але процес може бути припинено у випадку «вироджування» варіантів, тобто, 

практично відсутнього варіанта реалізації ГКА АРМ. Це називається 

«достроковим сходженням». 

 Генетичні алгоритми (ГА) будуються на основі генетичних операторів 

(ГО), що реалізують інструментарій успадкування і зміни варіантів 

проектування ГКА АРМ. 

 Відомі такі основні ГО: 

1. Оператор схрещення (кросинговер або кроссовер) – за допомогою 

якого здійснюється комбінування генетичної інформації предків і передача її 

потомкам. Наприклад, в обох батьків є свої хромосоми. Випадково обирається 

точка кроссовера, в якій хромосоми діляться на дві частини та обмінюються 

ними. Як варіант отримаємо два потоки. Такий варіант називається: 

одноточечним. Але існує і 2-точечний і N-точечний кррссовер. 

2. Оператор мутації. Мутації в ГА мають повну аналогію з природою, 

коли здійснюється замін одного гена-параметра іншим у ДНК під дією, 

наприклад, зовнішніх обставин (радіоактивність, механічні пошкодження 

тощо). Вважається, що мутація – це причина скачкообразної еволюції і завдяки 

їй з’являються нові види. У ГА мутація стоїть на заваді від дострокового 

сходження. Реалізується вона шляхом вибору випадкового гену або групи генів 

та їх заміни за визначеними правилами (наприклад, інверсія). 

 Стратегія відбору – у природі за рахунок природного відбору виживають 

найбільш пристосовані особи. Так і у ГА – необхідно вибирати найбільш 

«пристосовані»  для «схрещування-проектування». 

 Існують такі поширені стратегії відбору: пропорційний; турнірний; 

рулеточний; відсікання; 

Стратегії формування нового покоління. Зазвичай множина варіантів 

проектування ГКА АРМ – фіксована і завжди доводиться вибирати, який 



варіант залишити, а який відкинути, тобто, при цьому можна використовувати 

різні стратегії (обмежень тут немає). 

Принцип елитиума – оснований на тому, що майбутні(наступні) варіанти 

для аналізу включають найкращі, найефективніші тощо. 

Розмір множини варіантів («популяції») для проектування ГКА-АРМ. 

 Прийнято визначати розмір множини варіантів у числах від 10 до 1000, в 

наслідок того, що маленький розмір (<10) веде до виродження , а великий 

(>1000) значно збільшує кількість обчислень у ГА. Зазвичай обирають варіанти 

20-300, але все залежить від проблеми, що вирішується. 

 Застосування ГА. Вважається недоцільним використання ГА, якщо 

існують інші ефективні методи, тому що ГА вимагають великих (у порівнянні зі 

стандартними методами) обчислювальних витрат. 

 Застосовувати ГА доцільно для задач, для яких не існує ефективних 

алгоритмів, наприклад, задачі перебору, які не вирішуються за визначений час. 

 Можна назвати такі галузі застосування ГА: екстремальні задачі (міні- 

максні); задачі про найкоротші шляхи; складання розкладів; апроксимація 

функцій; налаштування нейронних мереж; моделювання штучного життя; 

проектування ГКА систем тощо. 

 Технологія  проектування Евристичного Алгоритму через етапи його 

реалізації. 

1. Визначення мети алгоритму для вирішення проблеми. 

2. Збір первинної інформації (якісної та кількісної). 

3. Визначення ресурсів для реалізації  Алгоритму: інформаційного; 

інфо - логічного; організаційного; технічного; програмного; правового; 

нормативного; біхевіористичного; соціального; акмеологічного; 

синергетичного; когнітологічного, креативного; математичного; 

методологічного; дидактичного; лінгвістичного; інтерфейсного; 

технологічного; кадрового; економетричного; ергономічного; ергатичного; 

мережево - дистанційного; паралельного тощо. 



4. Визначення засобів (інструментарію) для реалізації алгоритму: 

системне програмне забезпечення; інтегровані оболонки; технології grid, 

GRADE; dot NET тощо. 

5. Визначення критеріїв ефективності вирішення проблеми (реалізації  

алгоритму): коштовність; надійність; швидкість; захищеність; експертність; 

аналітичність; паралельність; ергономічність; ергатичність; синергетичність;  

валідність (достовірність); пертинентність (відповідність); системність; само 

удосконаленість (саморозвиток); самознищення (при необхідності). 

6. Побудова (Синтез) Моделі Проблеми. 

7. Визначення Методів реалізації проблеми. 

8. Аналіз (дослідження) Моделі. 

9. Визначення (отримання) базового кінцевого результату. 

10.  Перехід на п.2 (при необхідності). 

11.  Визначення перешкод та обмежень для отримання кінцевого 

результату. Якщо рішення проблеми знайти не вдалося або воно не задовольняє 

Особу, яка приймає рішення (ОПР), то перейти до п. 12. 

12.  Дослідження, Аналіз та Зміна: Первинної інформації (п. 2); 

Ресурсів (п. 3); Засобів реалізації (п. 4); Критеріїв (п. 5); Моделі (п. 6); Методів 

реалізації (п.7) 

13.  Перехід до п. 8. 

14.  Якщо рішення знайдено, перейти до п.15; якщо - не знайдено - до 

п. 2. 

15.  Отримане рішення порівнюється з базовим (очікуваним): 

• якщо рішення задовольняє ОПР - закінчення роботи Алгоритму; 

• якщо ні - перехід до п.2. 

Висновки. Автором розроблена нова теоретична парадигма, що 

будується на понятті Гармонізації Особи з урахуванням базових понять 

Кіберакмеології. Вона полягає у наступному: кібер-акме-акселерація 

професійної діяльності та актуалізація особисто-професіонального розвитку 

кадрів на основі принципів кіберакмеології. Автором комп'ютерно 



досліджуються репрезентативні системи людини на основі кібернетично-

математичного праксіологічно-акмеологічного підходу. Автор розробляє та 

реалізує АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ на основі нової науки – 

КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЯ, головне призначення якої 

МОДЕЛЮВАННЯ та реалізація функцій і задач складних систем планування 

та управління за допомогою кібернетично-математичної акмеологічної 

комп’ютерної системи СППР. 
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