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УДК 378 ТО. ДМИТРЕ!Ih(і
A.I. ПРОКОПЕНІи » 

К.В. ЯРЕСико

ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ 
ПЕДАГОПЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Досліджено загальну структуру системи педагогічного управиш 
ня. Розглянуто рівні абстрагування, на яких доцільно вивчати т 
дагогічні об'єкти з метою отримання їх моделей: лінгвістичний 
теоретико-мн ожинний та абстрактно-алгебраїчний.

Исследована общая структура системы педагогического ynpaH.it* 
ния. Рассмотрены уровни абстрагирования, на которых целеамО 
разно изучать педагогические объекты с целью получения их м<нН' 
лей: лингвистический, теоретике-множественный и абстрактно 
алгебраический.

The general structure of system of pedagogical management i t 
investigated. Levels of abstraction on which it is expedient to study 
pedagogical objects with the purpose of reception of their models шр 
considered: linguistic, theoretical-plural and abstract-algebraic.

У середині XX ст. були створені об’єктивні умови для виникнення КІбср 
нетики як науки про складні системи управління, а саме:

» автоматизація та інформатизація виробничої сфери;
• ускладнення суспільних зв’язків і як результат - підвищення ролі уп

равління в різних сферах (виробничій, економічній, соціальній).
Кібернетичний підхід до об’єктів різної природи полягає в тому, ЩО() 

виділити в них аспекти, пов’язані з управлінням і переробкою інформації 
Результатом цього акту абстракції є поняття системи управління як інваріан
та, що складається з об’єкга управління, органу управління, прямих і зво
ротних зв’язків (рис. 1).

канал зворотного зв’язку

1 г

орган управління об’єкт управління

і і.

канал прямого зв’язку

Рис. 1. Загальна структура системи управління

Смисл функціонування системи полягає в здійсненні такого кругообі
гу інформації і з таким ритмом, які необхідні для нормальної роботи 
об’єкта, а саме: вплив управління передається на об’єкт по каналу пря 
мого зв’язку; результати впливу (реакція об’єкта) через систему датчики»
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^ходять в орган управління і разом з раніше накопиченою інформа
н т  застосовуються для вироблення нового впливу. Далі процес обміну 
Інформацією триває.

Описаний вище інваріант є під'рунтям інтеграції кібернетики та її галу- 
ІрІІ (біологічна, медицинська тощо). Так, біологічна кібернетика вивчає 
^)^)ни отримання, перероблення, збереження та застосування інформації 
; І біологічних системах. Отже, загальна структура системи управління 
jjjрИС. 1) є результатом абстрагування, тому що її під'рунтям є лише один 
sfReicr розгляду - інформаційний. Застосування символьного методу відоб-

^сння функціонування об'єкта дозволяє отримати модель як абстрак- 
~ джерело нових даних про об’єкт, а також про систему управління, 
^Мпонентом якої він є. Таким інваріантом у загальній педагогіці є струк

турна схема педагогічної системи управління, в якій об’єкт управління - 
дальність учня, а роль органу управління виконує вчитель (рис. 2).

канал самоуправління учня

Структурна схема, що містить компоненти і зв’язки, - це символ (умов-

Е
іе позначення) системи, її абстрактна модель, яка є результатом абстрагу
вання, тобто мисленнєвого відвертання від певних властивостей і якостей 
истеми та виділення певних властивостей і відношень. Абстрактна модель
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педагогічної системи управління фунтується на розгляді її як інформант 
ної системи, завданням якої є отримання, переробка, збереження і засю 
сування інформації щодо діяльності учнів.

Функціонування системи забезпечується за допомогою прямих і зво 
ротних зв’язків. Прямий зв’язок призначений для передавання інформації 
від учителя до учнів, зворотний - навпаки - від учня до вчителя. Ефек 
тивність функціонування системи залежить від її компонентів - учителя, 

учнів, а також цілей, педагогічних принципів, змісту, методів і форм, які 
розглядаються як засоби управління діяльністю учнів. За їх допомогою 
здійснюється (організовується) вплив на діяльність учнів, перехід від пря 
мого управління вчителя, далі - до співуправління (разом з учителем, інши
ми учнями) і самоуправління. На рис. 2 є контур самоуправління, коли 

результати процесу (навчання, розвитку тощо) сприймаються учнем і на 
цьому підґрунті він дійшов висновку щодо подальшої роботи.

Педагогічна система управління діяльністю учнів як інформаційна си
стема, що має зворотні зв’язки, є замкнутою. Водночас вона сприймім 
впливи інших систем (держава, суспільство, педагогічні системи навчань 

них закладів, сім’ї тощо), тому з цієї точки зору вона розглядається як розім- 
кнута стосовно інформації, що надходить іззовні. У педагогічній системі 

постійно відбуваються зміни в колективах учнів і педагогів.
Педагогічна система як інваріант (абстрактна модель реальної систс 

ми) є складовою дедуктивної частини педагогіки. Завдяки їй, як і іншим 
інваріантам, що розглядатимуться в подальшому, педагогічна наука посту
пово перетворюється з індуктивної на індуктивно-дедуктивну. Це надас 
можливість розглядати педагогічні об’єкти як складні системи управління 
методами системології та кібернетики.

Системологія (загальна теорія систем) вивчає теоретико-методологічні 
та прикладні питання аналізу й синтезу складних систем будь-якої природи. 
Науковою основою системології є її інтеграція з іншими науками (біологія, 
економіка тощо). Підгрунтям же інтеграції є ізоморфізм як взаємоодно- 
значне відображення двох сукупностей, що залишає незмінними їх струк
турні властивості. Інтеграція системології і педагогіки здійснюється на ос
нові розгляду інваріанта - педагогічної системи, що характеризується су
купністю компонентів і зв’язків між ними. Така структура характерна для 
складних систем у різних науках, якщо розглядати їх як інформаційні. Отже, 
суворо доведений ізоморфізм для систем різної природи надає можливість 
здійснювати перенесення знань з однієї галузі науки в іншу.

Розвиток системології здійснювався в напрямі виділення із загальної 
теорії систем, що, на думку Л.Берталанфі, включає широкий спектр наук 
(кібернетику, теорію множин, графів, автоматів, масового обслуговуван
ня тощо).

Призначення теорії абстрактних систем полягає в переході від якісного 
опису складних систем до кількісного. Існують кілька рівнів абстрагуван
ня, і на кожному рівні є своє визначення системи. Справа в тому, що розг
ляд завдання моделювання системи на певному рівні дає відповідь на конк
ретну групу питань. Отже, кожний із рівнів має обмеження, притаманні са?ле 
йому. З метою досягнення максимально можливої повноти відомостей щодо
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по скта моделювання слід вивчати одну і ту ж систему на різних рівнях 
иЛстрагування.

Аналіз праць науковців з математичних засад кібернетики, системо- 
лоіії тощо дозволяє стверджувати, що найчастіше використовуваними е 
їйкі рівні абстракції: лінгвістичний, теоретико-множинний, абстрактно-ал- 
гебраїчний, топологічний, логіко-математичний, теоретико-інформаційний. 
Динамічний, евристичний. Завданнями теорії абстрактних систем на ниніш
ньому етапі її розвитку е розгляд тих можливостей дослідження складних 
{Нстем, які надаються на певному рівні абстрагування [1, 2].

; Метою статті е розгляд рівнів абстрагування, на яких доцільно вивчати 
Педагогічні об’єкти з метою отримання їх моделей.

Д- Лінгвістичний - найвищий рівень абстрагування - застосовується тоді, 
уjйли можливо об’єкту, що досліджується, співвіднести незмінні поняття, 
ЙКІ описують його з певного боку. Після цього стає можливим виявити 
'^Взаємовідношення між поняттями і, як результат, зв’язки об’єкта з іншими 
^Об’єктами матеріального світу. Для позначення понять застосовують сим
воли і правила оперування ними. Так виникає абстрактна мова як сукупність 
^Нмволів і правил.

Ё Розглянемо об’єкт педагогіки вищої школи - навчальний план спеці- 
ьності. Де - інваріант, що складається з послідовності навчальних дис- 

рциплін, розміщених за роками і семестрами їх вивчення. Кожна дисципліна 
Щйє назву, належить до певної групи (спеціальні, загальнонаукові тощо), 
^казано час, відведений на її вивчення, а також види занять.
- Розгляд об’єкта на абстрактному рівні, зазвичай, передбачає нехтуван- 

|)ія змінами в ньому. Педагогічні об’єкти (навчальний план, програма дис- 
ріипліни тощо) можуть залишатися незмінними впродовж деякого часу.
І' 3 урахуванням обмежень, наведених вище, складемо висловлювання 
І'На абстрактній мові, яке буде істинним за певних значень об’єктів, що вхо- 
д̂ять до його складу (конституента), а саме: «Навчальний план може бути 

"використаним для підготовки фахівця». Висловлювання буде істинним, якщо 

в складі навчального плану передбачити всі необхідні дисципліни з їх харак

теристиками.
Абстрактна модель навчального плану містить не тільки дисципліни, 

іале й зв’язки між ними. Рівень підготовки фахівця багато в чому залежати

ме саме від застосування зв’язків між дисциплінами (Т.О. Дмитренко, 

|Л.П. Леонтьев, О.Г Гохман та ін.). Водночас традиційна форма навчально

го плану (список дисциплін) не дозволяє розкрити зв’язки між дисципліна

ми. Здійснені вченими дослідження навчального плану з метою його опти- 
мізації грунтуються на абстрактних моделях у вигляді графа або матриці. 

Вершини графа - навчальні дисципліни, а дуги вказують на зв’язки між 

ними. Глибина зв’язку оцінюється через певний коефіцієнт або за його 

наявністю (1), або за відсутністю (0).
Модель навчального плану використовується для посилення або вста

новлення наявності зв’язків, посилення їх глибини, уникнення дублювання 

матеріалу, досягнення ідентичності в позначеннях величин, визначеннях 

характеристик об ’єктів, оптимізації за критерієм максимізації зв’язків з 

урахуванням обмежень (часових) [3].
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Отже, на лінгвістичному рівні абстрагування модель містить об’єкти і 
зв’язки між ними. Об’єкти, від яких залежить істинність висловлювання, 
називаються термами (англ. term < лат. terminus - границя). Терм визначає 
межу розгляду об’єкта (у нашому разі - це навчальна дисципліна), а фун
ктор - зв’язки між ними (лат. functio - виконання). За допомогою термів і 
функторів можна перейти від лінгвістичного рівня абстрагування до тео- 
ретико-множинного. Для цього слід прийняти, що терми - це множини, а 
функтори встановлюють характер відношень між ними.

Якщо терм - це компонент навчального плану, тобто дисципліна, то 
для переходу на теоретико-множинний рівень абстрагування слід предста
вити її як множину тем і далі - як множину понять, що застосовуються при 
вивченні теми. Функтори описують зв’язки між темами, поняттями тощо.

Через уведення поняття «вага зв’язку», за допомогою якого розгляда
ються зв’язки між елементами множин, можна перейти від теоретико-мно- 
жинного до абстрактно-алгебраїчного рівня абстрагування. У такому разі 
вважається, що між елементами множини встановлюються нульарні, 
унарні, бінарні, тернарні відношення (нульарне відношення - зв’язок 
відсутній, унарне - зв’язок завжди є, бінарне відношення - описується 0 
або І тощо).

На лінгвістичному і теоретико-множинному рівнях можна створити аб
страктні моделі педагогічної системи. Так, на найвищому рівні абстрагуван
ня педагогічна система описується множиною А={педагог, цілі, принципи, 
зміст, методи, форми спільної діяльності, учні}. Компоненти множини А є 
термами; функтори теж створюють множину зв’язків : В={прямі, зворотні}.

На теоретико-множинному рівні компоненти множини А уявляються 
множинами, як і компоненти множини В. Наприклад, цілі можна записати 
так: С={навчання, виховання, розвиток, соціалізація, адаптація}; принци
пи: Р={принципи спрямовані на учня; принципи спрямовані на педагогіч
ний процес; принципи спрямовані на середовище}; зміст навчання 
ö={знання, вміння, навички, досвід творчої діяльності, досвід емоціональ 
но-ціннісного відношення}. Компоненти множин А, В, С, Р, D є, у свою 
чергу, теж множинами, наприклад, принципи, спрямовані на учня: 
Ру={природовідповідності, гуманізації, демократизації}; принципи, спря
мовані на середовище: Рс={культуровідповідності, зв’язку навчання з жит
тям; єдність вимог навчального закладу, сім’ї, позанавчального закладу}. 
Відомо, що кожен принцип реалізується через множину правил.

Розгляд рівнів абстрагування в дослідженні педагогічних об’єктів 
свідчить, що найчастіше використовуваними є лінгвістичний, теоретико- 
множинний та абстрактно-алгебраїчний. Моделі педагогічних об’єктів, 
розроблених на цих рівнях абстрагування, використовуються для їх дослід
ження як складних систем. Модель педагогічної системи розглянуто як 
інваріант не тільки для загальної педагогіки, а й для її галузей (соціальна 
педагогіка, педагогіка вищої школи тощо). Модель навчального плану спеці
альності використано для його оптимізації за критерієм максимізаціїзв’язків 
при урахуванні часових обмежень. Розробка і застосування абстрактних 
моделей забезпечує перехід педагогіки від індуктивного рівня до індуктив
но-дедуктивного.
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Подальші дослідження в напрямі розробки моделей складних педагогіч- 
4их об’єктів будуть спрямовані на опис динамічних процесів у педагогічній 
:истемі.
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УДК 3 78 О. В. КУПЕН КО

ПЕДАГОГІЧНЕ У ПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТА ЩОДО 
ОБҐРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЕКТУ

У рамках педагогічної метасистемы формування гуманістичного 
суб'скта соціальної сфери факторний підхід застосовано як засіб 
управління діяльністю студентів з обгрунтування соціальних про
ектів. Для забезпечення переходу від прямого управління до співуп- 
равління та самоуправління на цьому етапі проектної діяльності 
використані орієнтувальна картка та картка виконання.

В рамках педагогической метасистемы формирования гуманис
тического субъекта социальной сферы факторный подход исполь
зован как средство управления деятельностью студента по обо
снованию социального проекта. Для обеспечения перехода от пря
мого управления к соуправлению и самоуправлению на этом этапе 
проектной деятельности использованы ориентировочная и испол
нительная карточки.

Within pedagogical metasystem for development of humanistic subject in 
social sphere, factor approach is used as a mean to manage student s 
activity in foundation of social project. To support transition from direct 
management to co-management and self-management at this stage of 
project activity, orientation and execution cards are used.

Педагогічна метасистема формування гуманістичного суб’єкта со
ціальної сфери, розроблена в попередніх дослідженнях, має за мету ство
рення умов переходу від прямого управління до співуправління та само
управління соціально орієнтованою проектною діяльністю студента. Ме
тодологічну основу обгрунтування актуальності цих розробок і визначен
ня конкретного варіанта їх реалізації склав факторний підхід (Т.О. Дмитренко, 
А.І. Петрущик). Набутий досвід наводить на думку' стосовно використання


