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Анотація. У роботі розглядається проблема застосування кібернетичноматематичної психо- акме генетичної технології до аналізу людини з метою
видачі рекомендацій стосовно її поведінкової домінанти життєвого шляху.
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Abstract. In this paper we describe the problem use cybernetic- mathematical
psyche- acme genetic technology for analysis human in the goal to receive
recommendation for behavior dominant a life way.
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Вступ.
Кібернетично-математична

Психо-Акме

Генетична

технологія

(КМПАГТ) - призначена для дослідження людини на основі таких наук як:
генетика,

біологія,

медицина,

психологія,

праксеологія,

психогенетика,

гештальт

психологія,

кібернетика,

теорія

управління,

математика,

акмеологія, фізика, фізіологія, біофізика, біохімія, антропологія (педагогічна,
етасологічна, соціальна, регіональна: історична, економічна, біологічна тощо),
соціологія,

гендерологія, комп’ютерологія, алгоритмологія, етнографія,

політика тощо.
КМПАГТ - використовується як інструментарій, засіб дослідження,
метод, алгоритм, предиктор, програма аналізу та синтезу успадкованих,
вроджених (філогенез) та набутих в процесі життєдіяльності (онтогенез)
людини (генотип, фенотип) з метою видачі порад, рекомендацій людині
стосовно її поведінкової домінанти життєвого шляху для досягнення нею акметочок у розвитку та реалізації успадкованих та набутих потенційно-ресурсних
можливостей.
Огляд літератури. Кібернетичної Акмеології (КА) – це комп'ютерноекспертний 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'ютерноінноваційна 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;

спеціальна

акме-

дисципліна,

предметом якої є застосування кібернетично - математичних методів та
моделей у акмеології [1-4]. 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.
Кібернетично - математична акмеологія (КМА) - це акмеологія , що
використовує (заснована на) кібернетику і математику; це спеціальна акмедисципліна, 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 акмедосліджень.
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.
Вхідні дані і методи. 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. Слово
„технологія” грецького походження: techne – мистецтво, майстерність; logos –
наука. Технологічний процес, у нашому розумінні, передбачає певну
послідовність операцій з використанням необхідних для цього засобів.
Результати, наслідки. 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 технологіями, проте
вони лише близькі, але зовсім не тотожні. Зокрема, їх принциповою
відмінністю є спрямованість дій.
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

особистісно-професійного

спрямованими,
розвитку

вони

особистості.

використовуються
Головним

для

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.
Основний текст. До аналізу проблеми, що досліджується автор підходить
з позиції таких наук і понять як епістемологія, епістемофілія, праксеологія,
кваліметрія

та

предиктор.

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 математичностатистичних 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. Предиктор - назва одного з методів обчислювальної математики,
у якому послідовними наближеннями знаходиться рішення задачі. При цьому
алгоритм методу являє собою цикл, у якому спочатку прогнозується рішення,
а потім перевіряється прогноз стосовно вимог до точного рішення задачі.
Алгоритм завершується у випадку, коли прогноз задовольняє вимогам точності
рішення задачі.
Висновки. КМПАГТ досліджує особу на основі її генотипу і фенотипу, які
включають такі характеристики (кількісні, якісні, кількісно-якісні тощо): типи
пам’яті, мислення, уявлення, уваги, характеру, темпераменту, взаємодії з
довкіллям та соціоністичних ознак.
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