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Анотація.   Розглядається нова концепція (парадигма) до розвитку («розкриття») 
гармонічності людини на основі технології фрактальної кіберакмеологічного філо- онто- 
ґенезу. 
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Вступ. Фракта л      ́   (лат. fractus — подрібнений, дробовий) — нерегулярна, 

само подібна структура. В широкому розумінні фрактал означає фігуру, малі 

частини якої в довільному збільшенні є подібними до неї самої. Термін 

фрактал увів 1975 року Бенуа Мандельброт. Об'єкти, які тепер називаються 

фракталами, досліджувались задовго до того, як їм було дано таку назву. В 

етноматематиці, наприклад в роботах Рона Еглаша «Африканські 

Фрактали», задокументовано поширені фрактальні геометричні фігури в 

мистецтві тубільців.  

Основа. В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії 

Акмеології досліджують проблему фрактальної акмеології, яка полягає у 

наступному. 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. Фрактальна 

кіберакмеологія – базується на використанні засобів інформатики, Інтернет і 



інтернетика для моделювання інноваційної акме- технології розпізнання, 

вивчення нейрофізіологічних, біо- генетичних та нейро- психологічних 

процесів впливу на людину та проектування інноваційної експертно-

аналітичної системи визначення та удосконалення потенційно-ресурсних 

можливостей людини. 

Перелічимо деякі об'єкти, що володіють фрактальними властивостями, в 

природі. У живій природі: Корали;  Морські зірки і їжаки;  Морські раковини;  

Квіти і рослини (броколі, капуста);  Плоди (ананас);  Крони дерев і листя 

рослин;  Кровоносна система і бронхи людей і тварин. У неживій природі: 

Межі географічних об'єктів (країн, областей, міст);  Берегові лінії;  Гірські 

хребти;  Сніжинки; Хмари; Блискавки; Утворені на склі візерунки; Кристали; 

Сталактити, сталагміти, геліктити. 

Наприклад, у фізиці фрактали природним чином виникають при 

моделюванні нелінійних процесів, таких, як турбулентний плин рідини, складні 

процеси дифузії — адсорбції, полум'я, хмари тощо Фрактали використовуються 

при моделюванні пористих матеріалів, наприклад, в нафтохімії.  

У біології вони застосовуються для моделювання популяцій і для опису 

систем внутрішніх органів (система кровоносних судин). Після створення 

кривої Коха було запропоновано використовувати її при обчисленні 

протяжності берегової лінії. Геометричні фрактали застосовуються для 

отримання зображень дерев, кущів, берегових ліній тощо. Алгебричні та 

стохастичні — для побудови ландшафтів, поверхні морів, моделей біологічних 

та інших об'єктів. 

У акмеології фрактальний підхід використовується для проектування  

кібернетично-акмеологічної математично-праксеологічної експертно-

інформаційної система при дослідженні потенційно-ресурсних можливостей 

людини. 

Ідею «рекурсивної само подібності» було висунене філософом Лейбніцом, 

який розробив багато з деталей цієї ідеї. В 1872 Карл Веєрштрас побудував 

приклад функції з не інтуїтивною особливістю, скрізь неперервної, але ніде не 



диференційованої — графік цієї функції тепер би називався фракталом. В 1904 

Хельга Фон Кох, незадоволений занадто абстрактним та аналітичним 

означенням Веєрштраса, розробив більш геометричне означення схожої 

функції, яка тепер має назву сніжинки Коха. Ідею само подібних кривих було 

далі розвинене Полєм П'єром Леві, який у своїй роботі Криві та поверхні на 

площині та у просторі, які складаються із частин, схожих на ціле, виданій 

1938 року, описав нову фрактальну криву, відому тепер як Крива Леві. 

 Ґеорг Кантор навів приклади підмножин дійсних чисел із незвичними 

властивостями — ці множини Кантора тепер також визнаються як фрактали. 

Ітераційні функції на комплексній площині досліджувались в кінці 19 та на 

початку 20 століття Анрі Пуанкаре, Феліксом Кляйном, П'єром Фату та 

Ґастоном Жюліа. Проте за браком сучасної комп'ютерної графіки у них 

забракло засобів відобразити красу багатьох із відкритих ними об'єктів. В 1975 

році Мандельброт використав слово фрактал як назву для об'єктів, розмірність 

Хаусдорфа яких є більшою за топологічну розмірність. Він проілюстрував своє 

математичне означення захоплюючими зображеннями, зробленими за 

допомогою комп'ютера. Ці зображення привернули велику увагу; багато з них 

базувалися на рекурсії, що призвело до появи поширеного розуміння слова 

фрактал. Множина Жюліа, фрактал, близький до множини Мандельброта. 

Порівняно простий клас прикладів становлять множини Кантора, в яких 

короткі та ще коротші (відкриті) інтервали вилучаються з одиничного інтервалу 

[0; 1], залишаючи множину, яка, можливо, буде (або не буде) самоподібною 

при збільшенні й, можливо, матиме (або не матиме) розмірність Хаусдорфа d 

таку, що 0 < d < 1. Хаотичні динамічні системи іноді асоціюються з 

фракталами. Об'єкти в просторі параметрів родини систем також можуть бути 

фракталами. Починаючи з кінця XIX століття, в математиці з'являються 

приклади самоподібних об'єктів з патологічними з точки зору класичного 

аналізу властивостями. До них можна віднести наступні: 

множина Кантора — ніде не щільну незліченну досконалу множину. 

Модифікувавши процедуру, можна також отримати ніде не щільну множину 



позитивної довжини; трикутник Серпінського («скатертина») і килим 

Серпінського — аналоги множини Кантора на площині; губка Менгера — 

аналог множини Кантора в тривимірному просторі; приклади Вейерштраса і 

Ван дер Вардена ніде не диференційованої неперервної функції; крива Коха — 

неперервна крива, що не перетинається, нескінченної довжини, яка не має 

дотичній ні в одній точці; крива Пеано — неперервна крива, що проходить 

через всі точки квадрата; траєкторія броунівської частинки також з імовірністю 

і ніде не диференційована. Природні об'єкти часто мають фрактальну форму. 

Для їх моделювання можуть застосовуватися стохастичні (випадкові) фрактали. 

Приклади стохастичних фракталів: траєкторія броунівського руху на площині і 

в просторі; межа траєкторії броунівського руху на площині. У 2001 році 

Лоулер, Шрамм і Вернер довели припущення Мандельброта про те, що її 

розмірність дорівнює 4/3; еволюції Шрамма — Левнера — конформно — 

інваріантні фрактальні криві, що виникають в критичних двовимірних моделях 

статистичної механіки, наприклад, в моделі Ізінга і перколяції; різні види 

рандомізованих фракталів, тобто фракталів, отриманих за допомогою 

рекурсивної процедури, в яку на кожному кроці введений випадковий 

параметр. Плазма — приклад використання такого фрактала в комп'ютерній 

графіці. Аналіз Сніжинки Коха є прикладом того, як самоподібність може 

використовуватись для аналізу властивостей фракталу. Існує три поширені 

методи генерування фракталів: ітераційні функції — будуються відповідно до 

фіксованого правила геометричних заміщень; множина Кантора, килим 

Серпінського, трикутник Серпінського, крива Пєано, крива Коха, крива 

дракона, Т-Квадрат та губка Менгера є прикладами таких фракталів; рекурентні 

відношення — фрактали, що визначаються рекурентним відношенням в кожній 

точці простору (такому як площина комплексних чисел); випадкові процеси — 

фрактали, що генеруються з використанням стохастичних, а не детермінованих 

процесів, наприклад: фрактальні ландшафти, траєкторія Леві та броунівське 

дерево.  



Класифікація фракталів. Фрактали класифікують відповідно до їхньої 

само подібності. Розрізняють три типи само подібності у фракталах: точна само 

подібність — це найсильніший тип само подібності; фрактал виглядає однаково 

при різних збільшеннях; майже само подібність — слабка форма само 

подібності; фрактал виглядає приблизно (але не точно) само подібним при 

різних збільшеннях; майже само подібні фрактали містять малі копії цілого 

фракталу у перекручених та вироджених формах; статистична само подібність 

— це найслабкіша форма само подібності; фрактал має чисельні або 

статистичні міри, що зберігаються при збільшенні; найприйнятніші означення 

«фракталів» просто містять в собі деякий вид статистичної само подібності 

(розмірність фракталу, саме по собі, є чисельною мірою, що зберігається при 

збільшенні); ймовірнісні фрактали є прикладами фракталів, які є статистично, 

але не майже й не точно само подібними. Наприклад, у біології, акмеології 

фрактали використовуються для моделювання популяцій; біосенсорної 

взаємодії як процеси всередині організму, наприклад, функціонування нервової 

системи, мозку тощо. 

Висновки. Автор досліджує вплив фракталів на: функціональний стан 

людини, її працездатність; розвиток та саморозвиток людини як суб’єкта 

діяльності при досягненні нею «акме» - свого життя. Відомо, що фрактальні 

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

направленні позитивних емоцій. Проектується кібернетично акмеологічна 

математично-праксеологічна інформаційна система для дослідження 

застосування і впливу фракталів на людину з метою її гармонізації. 
Abstract. Research base questions fractal acmeology on modern step development 

informatics, cybernetics and progress information technology. Analyses a plural applied and    

professional realization acmeology.  
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