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Анотація. Розглядається авторський підхід до визначення нової акме- нейро- 

технології статево-гендерної освіти на основі акмеологічного та кібер- математичного 
акме- підходів. Пропонується комп’ютерне впровадження інноваційної акме- моделі нової 
технології. Досліджуються акме – алгоритми для кібернетично-акмеологічної евристично-
експертної аналітичної освітньої експертної акме- системи та акме- моделі нової 
освітньої технології з інтегрованими модулями які мають такі функціональні особливості: 
планування, прогнозування, якісно-валідне тестування під кутом зору акме- розвитку, акме- 
акселерації, акме- вдосконалення, акме- self- гармонічності особи. 
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Актуальність проблеми. Актуальність дослідження розвитку освітньої 

комп’ютерної технології полягає у підвищенні якості навчання та розглядається 

як галузь акмеологічної нейро- педагогічно-психологічної  науки, побудованої 

на статево-гендерній акме- центристському підході з наголосом на взаємодії 

таких аспектів: неперервне навчання, виховання та акселерація розвитку. 

Стан розробки в науці і практиці. Розробка інноваційна та не має 

аналогів в науці і практиці.  

Основна ідея. Автором пропонується нова концепція (парадигма) до 

розвитку («розкриття») гармонічності акме- Людини на основі технології 

кіберакмеологічного філо- онто- ґенезу. 

Загальна інноваційна комп’ютерна технологія (КА – Т) типу 

особистості у акме – алгоритмах для кібернетично-акмеологічної евристично-

експертної аналітичної освітньої експертної системи характеризується 

наступним чином: КА – Т елітарна – для осіб інтуїтивно визначених (само 



визначених) або геніально домінантних за «покликом душі» (рівень інтуїції); 

КА – Т 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 або егалітарна – для осіб невизначених або слабо розвинутих 

(рівень чуттєво – моторний та вегетативний). Загальні КА – Т стосовно 

типу особистості у Акме – Алгоритмах, що реалізуються у спроектованій 

комп’ютерній експертній системі. Концепція  індивідуально – особистісного 

кіберакмеологічного філо- онто- ґенезу полягає у наступному. 

1. Людина особистісно – індивідуальна, її фізична, розумова, духовна 

скарбниця складає понад 4500 параметрів – характеристик (філо- онто- 

генетичних, тобто успадкованих і освітянсько - виховних). 

2. Людина – це природно – дисипативна (розпорошена, упорядковано - 

хаотична) біосистема гемеостазного типу. 

3. Людина – базально орієнтована (залежна): переважно тварино – 

рослинного існування (біологічні, маргінальні); базально креативної 

життєдіяльності (упорядкованості); акме – людина; інше, наприклад, 

(класифікація автора) доля-ністи, віра-ністи, «течія-ністи», гедоністи, 

підсвідомо-ністи, інтуціоністи, почуття-ністи, наркоманісти, євгеністи, 

санологоністи, собріологоністи, дарвіністи, пенспірмісти, кретиністи, дебілісти, 

моністи, мазохисти, садоністи, глобалісти тощо. 

4. Людина – конструктивно – деструктивна (позитивно – від’ємна) 

синергетична біосистема кібернетичного типу. 

5. Людина – біологічно – технічна розумово – духовна система. 

У загальному випадку кредо людини може визначатися: філо- генезом (70 

%); онто- генезом (30 %). Критеріальне кредо може бути у вигляді: acme - 

акме, вершина;, culminis – кульмінація, точка найвищої напруги або Floruit – 

розвиток, точка найвищого розвитку (кульминація – як символ розквіту і 

»цвітіння»); top, topos, topos + logiy (символ вершини, вислої ступені, степені, 

вищого максимального межевого рівня конкретної дії) – у акмеології; 



аттрактор – у синергетиці; пасіонарність – у етногенезі; екстремум – у 

екстремології; загостреність – у соціальній у екстремології. 

Тому не існує загально – особистісної технології до акселерації 

потенційно – ресурсних можливостей людини та розвитку акме- людського 

капіталу. Тому автором досліджується проблема класифікації та систематизації 

життєдіяльності людини та її якісної освіти і виховання на основі застосування 

комп’ютерних кібернетично – акмеологічних математично-

праксеологічних технологій, які використовують інноваційно-прогресивні 

методи тестування та діагностики. 

Мета дослідження автора полягає у формуванні та видачі рекомендацій, 

порад, методик, алгоритмів, програм самоосвіти та самовиховання для 

зацікавленої людини, що бажає, планує, прогнозує власну якісно-валідну освіту 

та свій життєвий шлях під кутом зору її акме- розвитку, акме- акселерації, акме- 

вдосконалення, акме- self- гармонічності тощо.   

Положення. Нейро-освітня акме- технологія: це комплексна сукупність  

інтегрованих когнітологічно-сенергетичних моделей, які призначені для 

підвищення ефективності процесу якісного накопичення, передачі та 

засвоєння знань від педагога до учня, з метою їх науково-практичного та 

організаційно-методологічного використання. Застосовуються наступні акме-

особистісно – орієнтовні технології у цьому напрямку: нейро-акмеологічні, 

синергетичні, статево-гендерні, синергетично – гендерні, ювенологічні, 

андрогогічні, геронтологічні, етасологічні, етометричні, евристичні, експертні, 

аналітичні, акме-екпертно – аналітичні тощо. 

У авторській акме- моделі нової освітньої технології інтегровані модулі 

мають такі функціональні особливості. Рефлексивний модуль – це  модуль, що 

оцінює здібність людини стати у позицію спостерігача, дослідника, контролера 

стосовно до свого тіла, дій, міркувань, умозаключень, поведінки, психіки, 

світогляду тощо. Модуль аналізу накопиченої тематичної інформації. Модуль 

синтезу інформації. Модуль вибору акме- біхевіористичної моделі. Модуль 

вибору акме- біхевіористичної моделі . Модуль ранжованого тестування. 



Модуль соціонічно-ранжованого групування. Модуль аналізу результатів. 

Модуль прогнозування та модуль удосконалення запропонованої акме-

моделі. Відомі  такі принципи сучасної освітньої акме- технології: принцип 

концептуалізації; принцип; принцип структурованості; принцип акме- 

когнітологічності; принцип ранжирування; принцип активності; принцип 

якісності; принцип персоніфікації технології; принцип автоформалізації; 

принцип інтегрованості та гібридності; принцип нейро- тощо. 

Висновки. Реалізація запропонованого підходу здійснюється в НТУУ 

«КПІ» та УАА при викладанні авторських дисциплін з нейро-інноваційних 

експертних акме-технологій. Дослідження автора досягає мети у процесі 

реалізації, експлуатації та практичного застосування кібер- математичної акме – 

автоматизованої експертної системи (КМААЕС), що побудована на наступних 

технологічних принципах: нейро-кібернетично– полі- акмеологічних; 

комп’ютерно – аналітичних; синергетично – експертних; інтеграційно – 

прогнозних; біхевіористихних; багатофакторних; ергатично – ергономічних; 

інтелектно-мережевих; біотехнічних; Agile,  nbis grid, GRADE – технологічних 

тощо. 

Перспективи дослідження. Автором досліджується питання створення 

кыбер- акме – АІС з поглибленним аналізом специфічних рис (чинників) 

людини за такими домінантами життєдіяльності особи: гендерологія; 

ювенологія; геронтологія; релігіялогія; спортлогія; синергологія; санологія; 

валеологія; професіологія; карєрологія; профорієнтологія; освітологія; 

мистецтвологія; культурологія; психологія; педагогікологія; філософологія; 

віктімологія; стресологія; страхологія; біологія; медицинологія; біомед – 

астрологія; комп»ютерологія; депресіологія; ностальгіялогія;  сексологія; 

владологія, лідерологія; хоббіологія; фінансологія; успіхологія; гедонізмологія; 

патологія; мікробіотікологія; екологія; соціологія; гармонологія тощо.   

 
Abstract.  Regard author’s view for description new technology education on the base 

acmeological and cyberacmeological approach.  Propose computer’s realization innovation acme- 
model new technology. Regard the questions project a technology and create service, product for 



goal: analyses the main special features human; research direction existence and development 
human; testing and diagnosing resource human; build individual model (passport) human; create 
recommendation for acceleration harmonic acme- human for goal to achieve acme in live; to give 
the help a  human for to solve a problem achievement harmonic acme- standard of  living on the 
base a experience ant professional acmeology on the base science “Acme- Human ology” 

Key words. Technology, education, archeology, cybernetic, acmeology. 
Статья отправлена: 22.11.2018 г. 

© Антонов В.М. 


