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МОДЕЛІ СКЛАДНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

На основі аушлізу функціонування складних сніпь ч 
розглянуто новіш напрям у науці — кібернгтнчну пгда<'о;і>-\ 
Обґрунтовані топологічні моделі, що описують процес на/̂ мн 
ня. Розроблено аналітичну форму програми здійснення навчппи*

На основе анализа функционирования сложных аи /«#■*♦ 
рассмотрено новое направление в науке — кибернетича к у*« 
педагогику. Обоснованы топологические модели, которые о т . м 
ваюуп процесс обучения. Разработана аналитическая фирм* 
программы осуществления обучения.

On the of the analysis of function of the complex systems the m w 
direction in the science cybernetic pedagogiks is examined. Tee ttffh* 
logical models which describe the process of teaching was substantial 
ed. The analytic foi~m of the program of realization of the teaching 
developed.

На розвиток багатьох наук (технічних, гуманітарних) у XX  ст. вплину у  
кібернетика, що вивчає процеси отримання, збереження, перетворення м 
застосування інформації в складних системах управління будь-якої фізичної 
природи. Підґрунтям інтеграції кібернетики з іншими науками є принцип 
ізоморфізму як наявність взаємооднозначного відображення двох сукун 
ностей, що зберігає їх структурні властивості.

Схема функціонування довільної системи управління складається \ 
сукупності компонентів: об’єкт управління, орган управління, капали 
прямого і зворотного зв’язку. Смисл функціонування системи полягає в тому, 
що вплив органу управління на об'єкт управління здійснюється по каналу 
прямого зв’язку, а результати цього впливу за допомогою системи датчики 
передаються органу управління по каналу зворотного зв’язку. Передана 
інформація разом із раніше накопиченою застосовується для формуванні» 
нових впливів. Таким чином, процес обміну інформацією продовжується * 
метою забезпечення необхідного функціонування об'єкта. Кібернетична 
педагогіка як галузь загальної педагогіки використовує описаний вище 
інваріант для вивчення педагогічної системи як системи управлінню 
(В. П. Беспалько, В. С. Безрукова, Т. О. Дмитренко, В. І. Загвязинськии, 
Ю. І. Машбиць, К. О. Метешкін, Н. Ф. Тализіна, В. О. Якунін).

Кібернетична педагогіка заміняє інші галузі науки, тому що вивчає 
процеси в педагогічній системі як процеси управління діяльністю учни 
(навчання, виховання, розвиток, соціалізація тощо). Метою науки є розробка
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моделей педагогічної системи і процесів, що відбуваються в ній. Упродовж 
свого розвитку педагогічні науки все більше потребують методів кібернетики, 
тому що принцип символьного відображення відомостей у вигляді моделей 
дозволяє уточнювати якісні та кількісні уявлення стосовно системи, а також 
отримувати нові дані про неї.

Кібернетична педагогіка використовує загальну теорію систем, 
абстрактну теорію систем, теорію алгоритмів, теорію оптимального управ
ління, теорію інформації, дослідження операцій тощо. Цей наукозий апарат 
застосовується при дослідженні складних педагогічних систем у різних 
галузях педагогіки: соціальна педагогіка, педагогіка вищої школи тощо. 
Кібернетична педагогіка вивчає соціально-педагогічні системи, в яких діє 
зовнішнє і внутрішнє управління, педагогічні системи вищої школи, в котрих 
зовнішнє управління діє на перспективу, на майбутнє, грунтується на певній 
стратегії, а внутрішнє — на концепції особистісно орієнтовного навчання та 
виховання тощо.

Метою статті є розробка концептуальних засад моделювання статичних 
і динамічних моделей складних педагогічних об'єктів.

При розробці моделі перш за все визначають мету моделювання, потім 
складають гіпотезу (якісний опис системи), вибирають тип моделі, 
математичні й технічні засоби її реалізації. Останній етап — це створення 
моделі та ї ї  дослідження (модельний експеримент) з метою ідентифікації 
моделі й об’єкта і визначення його характеристик.

Залежно від мети моделювання здійснюється процес аналогізування — 
обґрунтування аналога об’єкта, що розглядається. Аналог має відображати 
структуру та функції об’єкта, залежно від ступеня точності. Для пізнання 
об'єкта модель має бути детальною, тобто достатньо точно відображати його 
структуру і функції. Наприклад, структуру педагогічної системи слід подати 
точно, а стосовно функцій їх можна розглядати по черзі, згідно з програмою 
дослідження, з урахуванням того факту, що вони взаємопов'язані.

Слід зауважити, що структура педагогічної системи є багаторівневою. 
На верхньому рівні — педагогічна система суспільства, на середньому — 
педагогічна система навчального закладу (групи студентів), на нижньому — 
індивідуальна педагогічна система. Крім того, кожний компонент педаго
гічної системи (цілі, принципи, зміст, методи, форми діяльності) теж мають 
ієрархічну природу. На нашу думку, аналогом педагогічної системи має бути 
дерево, розроблене для кожного рівня (індивідуального, групового, 
суспільного). На рис. 1 запропоновано деревоподібну модель педагогічної 
системи на індивідуальному рівні ї ї  розгляду. Дерево — це конечний 
зв’язаний неорієнтовний граф, який не має циклів [1, с. 72]. Якщо задана 
множина вершин а, в, с..., то одну з них, наприклад, а слід прийняти як 
початкову і назвати коренем дерева.
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Рис. 1. Ізоморфні графи індивідуальної педагогічної системи у вигляді дерои 
Прийняті позначення: а — студент, в — мета, с — педаюгінні принципи, d — j.wVw 
навчання, е — методи, f — форми спільної діяльності, g — результати процч у 
навчання.

Графи на рис. 1 наявно ілюструють компоненти педагогічної системи, 
зв'язки між ними, а також порядок розміщення компонентів. Вважатимемо, 
що на графах 1. А) і L  В) (рис. 1) уведено відношення послідовності, тому що 
для будь-яких вершин (х, у), які відповідають умові х — у, існує шлях ІЗ X в у, 
Це означає, що вершина х передує вершині у або вершина у слідує u 
вершиною X.

На рис. 2 запропонований орієнтовний граф, що зключає вершини (а, н, 
с, d, е, f, g), дуги, які ілюструють поширення інформації (пряме, зворотне).

Рис. 2. Орієнтовний граф педагогічної системи
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Аналіз моделей педагогічної системи (рис. 1, 2) свідчить, що компоненти 
педагогічної системи — це не пусті множини А, В, С, D, Е, F, G, на яких 
визначені графи як топологічні структури різних видів (орієнтовні, неорієн- 
товні). Топологічні методи моделювання застосовуються при дослідженні 
статики й динаміки складних об’єктів. При застосуванні топологічних 
методів моделювання динамічних процесів використовується апарат теорії 
множин, теорії графів, зокрема метод динамічних графових моделей, 
розвинений А. А. Кадировим [2].

Перш за все, слід навести визначення поняття «динамічна система». 
Згідно із загальною теорією систем [3, с  336], динамічна система має такі 
основні характеристики:

- здатність у певні моменти часу сприймати на входах інформацію, енергію 
або речовину;

- здатність в інші моменти часу виводити на виходах інформацію, енергію 
або речовину;

- процеси в динамічній системі можуть відбуватися неперервно або 
дискретно в певні інтервали часу.
Педагогічна система є прикладом динамічної системи, в якій учень 

сприймає інформацію від учителя або отримує ї ї  іншим шляхом; у процесі 
навчальної діяльності учень здобузає знання, уміння, набуває навички тощо 
(параметри на виході системи); процеси навчання можуть здійснюватися 
неперервно (впродовж заняття) або дискретно (через певні інтервали часу); 
весь процес навчання (під керівництвом учителя або самостійно) відбувається 
за етапами (орієнтовним, пізнавальним, перетворювальним, контрольним).

Сукупність етапів, засобів для їх здійснення, вихідних даних і результату 
назвемо програмою здійснення процесу навчання. Якщо кожному з етапів 
поставимо у відповідність певний оператор, можна представити програму в 
аналітичній формі.

В інформаційній системі, якою є педагогічна система, оператори діють на 
деякі елементи інформації. Для кожного оператора відомі об'єкти, що є його 
аргументами та результатами, а також оператори, які виконуються після 
нього. Отже, операторна схема визначається набором операторів, набором 
елементів інформації, а також двома типами зв'язків:

- управлінський, якщо оператор В може виконуватися після оператора А;
- інформаційний, якщо оператор В сприймає як свій аргумент результат 

оператора А.
У теорії операторних схем інформаційні зв'язки подаються побічно — за 

допомогою назв тих змінних, які приймають значення аргументів і резуль
татів операторіз [3, 4]. Зв’язки управління можна задавати у формі граф- 
схеми алгоритму, в якому вершинами графа є оператори, а дуги вказують на 
наявність зв'язків між ними.

Граф-схеми алгоритмів — це способи відображення алгоритмів, 
структурні властивості яких подаються в певній послідовності на множині 
операторів, тобто послідовності їх виконання. Це відношення порядку
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можливо подати у формі графа, кожній вершині якого відповідає оператор, і 
відрізки зі стрілками показують, що виконання одного оператора здіїк 
нюється після іншого.

У дидактиці здійснення процесу навчання має такі етапи: 
Х={орієнтовний; пізнавальний; перетворювальний; контрольний}.
На орієнтовному етапі відбувається така послідовність операцій:

1) усвідомлення необхідності засвоєння матеріалу дисципліни;
2) усвідомлення можливості засвоєння матеріалу дисципліни;
3) усвідомлення технології засвоєння матеріалу дисципліни;
4) формулювання проблеми.

Позначимо через А оператор, який відповідає орієнтовному етапу 
процесу навчання. Цей оператор сприймає такі елементи інформації:

- для усвідомлення необхідності засвоєння матеріалу — роль і значення 
дисципліни в системі знань зі спеціальності; рівень розвитку науки; 
актуальні проблеми науки тоіцо;

- для усвідомлення можливості засвоєння матеріалу — знання, вміння, 
навички, необхідні для засвоєння матеріалу;

- для усвідомлення технології — перелік питань для засвоєння; необхідна 
література (навчальна, методична, наукова, довідкова тощо); рівень 
засвоєння (репродуктивний, частково-пошуковий, творчий); результати 
засвоєння матеріалу дисципліни;

- фактори, що впливають на розвиток науки (об’єктивний, суб’єктивний, 
інтеграція, диференціація тощо), протиріччя, які виникають при дії фак
торів, проблеми, вирішення яких допоможе знизити рівень дії протиріч. 
Аналіз вищенаведених операцій свідчить, що оператор А є перетво

рювачем інформації, яка надходить на вершини графа (рис. 3).
На пізнавальному етапі здійснюється така послідовність операцій:

інформація

Рис. 3. Оператор А у вигляді орієнтовного графа 
1,2,3,4 — операції перетворення інформації
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-  розробка моделі об’єкта пізнання;
- проведення модельного експерименту.

Позначимо через В оператор, який відповідає пізнавальному етапові. 
Даний оператор сприймає такі елементи інформації:

- для розробки моделі — визначення об'єкта, що розглядається; зістав
лення з кожною стороною відповідного фактора (об’єктивного, суб’єк
тивного, диференціації, інтеграції тощо); аналіз фактів, пов'язаних з дією 
того або іншого фактора; розробка визначення об’єкта, його характе
ристик;

- для модельного експерименту — здійснення ідентифікації моделі й 
об’єкта як процесу прикладання вихідних впливів на модель об’єкта, 
вивчення реакцій на них, обґрунтування висновків.
Аналіз операцій, пов'язаних з оператором В, свідчить, що він є розпіз- 

навачем, тобто предикатом розпізнавання властивостей об’єкта (предикат — 
те, що в судженні висловлюється про його предмет).

На перетворювальному етапі процесу навчання здійснюється така 
послідовність операцій:

- аналіз можливостей наближення об’єктних і модельних характеристик;
- здійснення корекції моделі об’єкта в напрямі наближення модельних 

характеристик до об'єктних.
Позначимо через С оператор, який відповідає перетворювальному етапу. 

Даний оператор сприймає такі елементи інформації:
- для аналізу можливостей наближення об’єктних і модельних характе

ристик — зіставлення характеристик об’єкта й моделі;
- для здійснення корекції моделі об’єкта — аналіз об’єкта, що розгля

дається, факторів, що їм співвідносяться, а також фактів уточнення 
визначень об’єкта.
Аналіз операцій, пов'язаних з оператором С, свідчить, що він є перетво

рювачем інформації щодо досліджуваного об'єкта.
На контрольному етапі процесу навчання здійснюється така послідов

ність операцій:
- проведення модельного експерименту з уточненою моделлю об'єкта;
- зіставлення уточнених модельних характеристик з об'єктними. 

Позначимо через D оператор, який відповідає контрольному етапу.
Даний оператор сприймає такі елементи інформації:

- для проведення модельного експерименту з уточненою моделлю об'єк
та — прикладання вихідних впливів на модель об'єкта, вивчення реакцій 
на них, обґрунтування висновків.
Аналіз операцій, пов'язаних з оператором D, свідчить, що він є розпіз- 

навачем інформації щодо об'єкта вивчення.
Таким чином, розроблена аналітична форма представлення програми 

здійснення процесу навчання за допомогою множини операторів Y={A, В, С, D},
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які впливають на певні елементи інформації. Для кожного оператора відомі 
об'єкти, іцо є його аргументами і результатами, а саме: результатом опер.і 
тора А є поінформованість студентів у необхідності, можливості, технологи 
вивчення матеріалу, а також стосовно проблеми, яка вирішується на занятті. 
Усі оператори виконують функцію управління дією наступного оператора 1 . 1  

функцію надання інформації, тому що кожен оператор, крім А, сприймає як 
свій аргумент результат попереднього оператора.

Висновки
1. Грунтуючись на досягненнях філософії, кібернетики, біології, ІНШИХ 

наук, розглянуто складні педагогічні об'єкти (навчання, вихованим, 
розвиток, соціалізація тощо) як об'єкти управління діяльністю учнів.

2. Смисл функціонування педагогічної системи як складної інформаційної 
системи управління полягає в обміні інформацією між об'єктом і органом 
управління через прямі та зворотні зв'язки.

3. Підгрунтям кібернетичної педагогіки є інваріант — структура системи 
управління будь-якої фізичної природи, а також метод моделюванпм 
складних педагогічних об'єктів у статиці та динаміці.

4. Статичну модель педагогічної системи на будь-якому рівні (індиш 
дуальному, груповому, суспільному) відображено у вигляді дерева (ком 
поненти системи, послідовність їх розміщення, зв'язки) й орієнтовного 
графа (компоненти, порядок розміщення, зв'язки, напрями поширення 
інформації).

5. Педагогічна система як динамічна інформаційна система має входи і 
виходи; процеси в системі відбуваються неперервно або дискретне лл 
певними етапами (орієнтовним, пізнавальним, перетворювальним, 
контрольним).

6. Розроблена аналітична форма представлення програми здійснення 
процесу навчання через множину операторів Y= {А, В, С, D}, які сип» 
віднесені з етапами. Для кожного оператора відомі об'єкти як йот 
аргументи та результати. Усі оператори виконують функцію управління 
дією наступного оператора.
Подальші дослідження проблеми моделювання складних педагогічних 

об’єктів спрямовуватимуться на конструювання інваріантів як складним* 
метазмісту педагогіки.
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УДК 37.013.42 (09)
А. О. РИ Ж А Н О ВА  

СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Аналізується рівень розвитку соціальної педагогіки в 
Україні, за принцип структурубання соціально-педагогічних 
напрямів береться не лише декларування фахівцями ставлення 
до обекта та  предмета соціальної педагогіки, але і його дотри
мання в основному зм істі провідних праць.

Анализируется уровень развития социальной педагогики в 
Украине, принципом структурирования социально-педагоги
ческих направлений определяется не только декларирование 
специалистами отношення к объекту и предмету социальной 
педагогики, по и его соблюдение в основном содержании их 
главних работ.

The level of I he development of social pedagogics in Ukraine is 
analyzed. It is determined that the principle of structuring social- 
pedagogical direciioyis is not only to declare the attitude to the object 
and subject of social pedagogics by its specialists but also to observe it 
in the principal content of their main works.

Розвиток соціальної педагогіки як науки пов'язаний з процесами 
демократизації суспільства. Тому саме наприкінці 80-х pp. XX  ст. в Україні 
вийшли друком масові публікації, а в 90-х pp. XX  ст. — нз початку X X I ст. — 
різноманітні видання (навчальні посібники, підручник», тематичні збірки, 
монографії) з проблем соціальної педагогіки. Понині триває процес її 
наукового становлення — теоретичного визначення об'єкта та предмета 
дослідження. Це зумовлює існування численних поглядів на соціальну 
педагогіку, іноді навіть протилежних, що є нормальним станом за умов 
формування основ будь-якої науки. Слід зауважити, що вплив російських 
фахівців на становлення вітчизняної соціальної педагогіки був вирішальним, 
тому дослідження сучасного стану вітчизняної соціальної педагогіки 
передбачає аналіз праць і російських науковців, що набули значного 
поширення в нашій країні.

Серед спеціалістів, що аналізували розвиток української соціальної педа
гогіки, слід відзначити О. Безпалько, І. Звєрєва, С. Савченко, С. Харченко,
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