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Вступ.  

Мета і завдання дослідження базуються на наступних підходах [1]. 

1. Дослідження генотипічного (онто-, філо- генетичного) стану сучасного 

генофонду суспільства України, як основи для досягнення акмеологічності 

нації у різних галузях національного господарства. 

2. Аналіз шляхів акмеологічного розквіту Української нації на основі 

впровадження інноваційних технологій. 

3. Побудова нормативної акмеологічної моделі гармонійної акме- Людини 

майбутньої України. 

4. Синтез технологій, методик, моделей, програм, алгоритмів тощо для 

формування, виховання, навчання акмеологічної Людини майбутньої України 

за допомогою відповідних комп’ютерних технологій формування акме- 

генофонду України. 

5. Проектування та впровадження комп’ютерної експертно - аналітичної 

біотехнічної  інформаційної системи ергатично - ергономічного спрямування 

для видачі порад, рекомендацій та консультування особи, приймаючої рішення 

(ОПР) з метою формування Акме- Особи майбутньої України. 

Очікувані результати.Досягти задекларованої мети можна за рахунок  

реалізації  у відповідному підрозділі з кібернетичної акмеології   структури  

відділення прикладної  і професійної  акмеології  у співпраці з іншими 

відділеннями Української Академії Акмеології вирішення таких задач. 



1. Розробка інноваційної кіберакмеологічної концепції та принципів, що 

необхідні та достатні для вирішення проблеми управління  відродженням 

України як великої держави. 

2. Інноваційні проблеми розвитку професіоналізму акме-особи в Україні. 

3. Розробка та впровадження інноваційних прикладних технологій як 

засобів креативного: саморозвитку особи; самовдосконалення особи; 

самоосвіти особи. 

4. Особа держслужбовця та його: 

• Інноваційна активність у професійній діяльності; 

• Інноваційна стратегія життєвого шляху; 

• Інноваційне соціальне мислення; 

• Інноваційна організація часу життя та діяльності; 

5.  Застосування Інновацій  для вивчення і розвитку креативного 

потенціалу особи та її рефлективності. 

6.  Інновації та розвиток ауто психологічної компетентності особи з метою 

зберігання професійного здоров’я та підвищення професійної компетентності. 

7.  Розробка Інноваційних алгоритмів продуктивного вирішення проблем 

особи. 

8.  Інноваційні психологічні основи професійної діяльності особи. 

9. Розвиток Інноваційної професійної та соціально - перцептивної 

компетентності кадрів. 

10.  Розробка прикладних Інноваційних психо технології у галузі 

науки, освіти, культури. 

11. Інноваційний індивідуальний стиль професійної діяльності особи у 

сучасних умовах. 

12.  Інноваційні психологічні особливості формування та 

функціонування суспільного образа життя. 

13.  Інноваційна психологія парламентаризму.  

14.  Інноваційні проблеми керівництва. 

15.   Інноваційний кіберакмеологічний менеджмент. 



16.  Інноваційна та кіберакмеологічна мотивація професійної 

діяльності та досягнення успіхів: у кар’єрі, у творчому житті, у здоров’ї, у 

фінансовому благополуччі тощо. 

17.  Інноваційні та кіберакме діагностичні методи дослідження у 

професійній роботі акме-особи. 

18.  Інноваційна компетентність акме- керівника. 

19.  Інноваційно - кіберакмеологічна ефективність іміджу акме-особи. 

20.  Інноваційний кіберакмеологічний професіоналізм діяльності акме-

особи у екстремальних ситуаціях.  

21. Інноваційні особливості підбору та формування акме- керівником 

творчого колективу.  

22. Застосування Інновацій та Кіберакмеології   для вивчення і 

розвитку креативного потенціалу акме-особи та її рефлективності. 

23.  Інноваційні  - кіберакмеологічні особливості підбору та 

формування керівником творчого колективу.  

24.  Кіберакмеологія та розвиток ауто психологічної компетентності 

акме-особи з метою зберігання професійного здоров’я та підвищення 

професійної компетентності. 

25.  Акселерація професійної діяльності та актуалізація особисто-

професіонального розвитку кадрів на основі кіберакмеології. 

26.  Інноваційний кіберакмеологічний професіоналізм діяльності особи 

у екстремальних ситуаціях. 

27.  Методи кіберакмеології у керуванні Здоров’ям населення України. 

28.  Проектування загальної кіберакмеологічної методології побудови 

математичних моделей акме- Особи в Україні. 

29.  Проектування кіберакмеологічної схеми-технології “Здоров’я 

населення України”. 

30.  Розробка кіберакмеологічної методології побудови системи 

соціально-гігієнічного моніторингу Здоров’я людини на Україні. 



31.  Побудова кіберакмеологічної імітаційної моделі динаміки Здоров’я 

людини при критичних змінах довкілля. 

32.  Розробка інноваційних  кіберакмеологічних моделей еволюції 

Здоров’я людини на Україні 

33.  Розробка проекту створення системної кіберакме – технології 

продовження життя людини. 

34.  Розробка Кіберакмеологічної імітаційної системи для аналізу 

засобів та методів уповільнення старіння організму. 

35.  Розробка індивідуальних поведінкових: методик, технологій, 

алгоритмів, програм тощо для особи, що бажає досягти акме- точок у своєму 

житті. 

36.  Розробка та реалізація Кіберакмеологічних алгоритмів 

індивідуальної оцінки: Біологічного віку, Раціональної їжі (екологія їжі), 

Методики (технології) акме- життя, акме- Здоров’я, Професіональної орієнтації, 

навчання, працевлаштування тощо. 

1. Інноваційні технології. Слово „технологія” грецького походження: 

techne – мистецтво, майстерність; logos – наука. Сам термін „технологія” 

стосовно навчального процесу було вперше вжито у 1886 р. американцем Дж. 

Саллі. У процесуальному розумінні технологія відповідає на конкретне 

запитання: „Як зробити (з чого і яким способом)?”. Технологічний процес, у 

нашому розумінні, передбачає певну послідовність операцій з використанням 

необхідних для цього засобів. Зазначимо, що на сьогоднішній день ні серед 

учених-теоретиків, ні серед практиків поки що не існує загальноприйнятого 

трактування поняття „технологія”. Було встановлено, що до формулювання 

зазначеного поняття підходять з різних позицій. У наукових джерелах його 

трактують як: проведення різних операцій, що здійснюються певним способом і 

в певній послідовності; технологічний процес; сукупність способів і прийомів, 

що використовуються у будь якій справі; різні методи, матеріали, словом, все, 

що бере участь в навчальному процесі та сприяє у роботі. 



 Категорія „технологія” швидко посіла значне місце і в акмеології. 

Акмеологічна технологія – сукупність засобів, спрямованих на розкриття 

внутрішнього потенціалу особистості розвиток якостей, які сприяють 

досягненню високого рівня професіоналізму. Технологічний аспект здійснює 

вплив на уточнення базових акмеологічних категорій, зокрема, деякі акмеологи 

вважають, що професійну майстерність можна розглядати як оволодіння 

комплексом продуктивних психо- технологій 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 тощо. Акмеологічні 

технології завжди є індивідуально спрямованими, вони використовуються для 

особистісно-професійного розвитку особистості. Головним методом 

акмеологічних технологій є акмеологічний вплив, це інтегрований і 

цілеспрямований вплив, який здійснюється на особу чи групу людей, 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, стресо стійкість, більш повно реалізувати 

потенціал тобто зробити особистість більш сильною. Розробка інструментарію 

акмеологічних технологій привела до формування напрямку, який має назву – 

акметектоніка. Акметектоніка – розглядає виключно тільки внутрішні 

причини і детермінанти руху до професійного акме. Отже, акметектоніка – це 



внутрішній рух до оптимуму, яке дозволяє суб’єкту на основі самопізнання і 

саморозвитку визначити свою точку , своє джерело, рухому силу розвитку. В 

акметектоніці еталон суб’єкту професійної діяльності визначений як образ 

акме, під яким розуміють сукупність найвищих якісних показників 

інтелектуальних, емоційних, вольових, комунікативних характеристик і 

складових здоров’я, отриманих в процедурах оцінювання і корекції. Її 

структура виглядає таким чином: інтелектуальна, емоційно-чуттєва 

акметектоніка, вольова та комунікативна акметектоніка, акметектоніка 

здорового способу життя. 

Кожний розділ акметектоніки включає: 1) одиниці аналізу, розвитку і 

реалізації; 2) експертно-діагностичні методи збору, аналізу і інтерпретації 

інформації, отриманої про об’єкт; 3) модель реальних професійних якостей; 4) 

модель реальних професійних здібностей; 5) модель реальних умінь і навиків; 

6) техніки впливу і самовпливу в процесі навчання і розвитку; 7) техніки 

корекції і самокорекція наявного стану; 8) техніки конструювання і розвитку 

професійного акме. 

Оскільки сучасне суспільство складається з суспільства (об’єднання, груп) 

людей автор досліджує проблему з використанням понять науки - Людинології 

або Людинознавства. Автором пропонується нова концепція (парадигма) до 

розвитку («розкриття») гармонічності Людини на основі технології (Т) 

кіберакмеологічного (КА) філо- онто- ґенезу. Загальні КА – Т стосовно типу 

особистості у Акме – Алгоритмах, що реалізуються у спроектованій 

комп’ютерній інформаційній системі. Не існує загально – особистісної 

технології до акселерації потенційно – ресурсних можливостей Людини. 

Концепція  індивідуально – особистісного кіберакмеологічного філо- онто- 

ґенезу полягає у наступному. 

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

скарбниця складає понад 4000 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. 

 Автором досліджується проблема класифікації та систематизації 

життєдіяльності людини на основі застосування комп’ютерних кібернетично 

– акмеологічних технологій, які використовують інноваційні методи 

тестування та діагностики. 

 Мета дослідження автора полягає у формуванні та видачі 

рекомендацій, порад, методик, алгоритмів, програм поведінки для будь – якої 

зацікавленої людини, що бажає, планує, прогнозує  свій життєвий шлях під 

кутом зору його розвитку, акселерації, удосконалення, гармонічності тощо. 

 Використовуються наступні особистісно – орієнтовні технології у цьому 

напрямку: акмеологічні, синергетичні, гендерні, синергетично – гендерні, 



ювенологічні, геронтологічні, етасологічні, етометричні, евристичні, експертні, 

аналітичні, екпертно – аналітичні тощо. Технології налаштовані на 

дослідження, аналіз та реалізацію наступних людино – залежних чинників. 

Базові критерії для аналізу Особи. 

1. Визначені, формалізовані (кількісні). Стать. Вік. Освіта. Досвід роботи. 

Сімейний (родинний) стан. Знання мов: комп’ютерних, іноземних. Зовнішній 

вигляд, манера одягатися тощо. 

2. Фізіономіка / Пара фізіономіка / Френологія: форма і вираз обличчя (5 

варіантів), форма і вираз очей (85 варіантів), зіниць, форма губ, форма вух, 

форма черепа. Майновий стан («Майнологія»). Стан родичів. Форма і 

конструкція тіла: Астенік, Пікнік, Атлети. Манера рухатися («Рухологія», 

«Ходологія»). Манера дихання («Диханнялогія»). Манера стояння, сидіння, поз 

(«Позалогія», «Жестологія»). Коефіцієнт інтелекту («Інтелектологія»). 

Пантоміміка (комплексна манера) дихання,сидіння, жестів, міміка, пози, 

усмішка («Усмішкологія» - 97 відтінків усмішки), погляд («Поглядологія» - 

діловий, соціальний, сексуальний, інтимний). «Очіологія» - форма, вираз очей. 

«Голосологія» - тембр, інтонації, висота голосу. «Розмовологія», «Мовологія» - 

манера розмовляти.  Сексуальна орієнтація («Сексологія»): чоловіки, жінки, 

гермафродіти, бісексуали.  Почерк (графологія). Колір («Кольорологія» - що 

подобається / не подобається). Наркотики офіційно дозволені державою:  

вживання, ставлення (пиво, шампанське, вино, горілка, коньяк, бренді, віски, 

самогон, цигарки тощо). Наркотики офіційно не дозволені державою: 

вживання, ставлення. Поля: електричні, магнітні, електромагнітні, звукові, 

гравітаційні, інфрачервоні, ультразвукові, радіаційні. Ентропійність 

(Енергетичність) Людини (Корисне / не корисне накопичення, використання, 

розсіювання енергії). Сила / Наявність Акме – Ентропії («розпорошення» / 

концентрація енергетичних ресурсів людини на досягнення своєї 

Конструктивної Мети, або Домінантної,  Векторної Мети). Сила імунної 

системи (захисних сил організму) тощо. 



3. Не визначені (якісні). Стан здоров’я. Емоції. Реакції: психічні, фізичні. 

Самооцінка. Самодостатність. Егоїзм / Альтруїзм. Амбіції. Переконання: 

політичні, релігійні, економічні, етнологічні тощо. Лідерські якості. Робота у 

команді, тощо. 

4. Слабо визначені (кількісно - якісні). Наявність мети. Мотивації. Якості 

Особи: фізичні, психічні, духовні, моральні, соціальні. Хобі. Культура мови, 

жестів, манер. Соціоністичний тип (16 типів). Тип темпераменту: холерик, 

сангвінік, меланхолік, флегматик. Тип сприйняття інформації: аудіо -, відео -, 

кінестетік. Тип виховання Екстраверт / Інтроверт тощо. 

5. «Розмиті»  нечіткі, ймовірності. Навички: професійні, соціальні. 

Розумові здібності. Порядність / непорядність. Тип пам’яті. Ступінь 

впевненості. Комунікативність. Самоконтроль. Адекватність. Почуття стадності 

/ індивідуалізму. Креативність Когнітологічність. Конформізм. Прагматизм. 

Ерудиція. Совість (Етометрія) тощо.  

6. Різні. Фізіономіка (залежність рис характеру від: зовнішніх ознак 

людини,  від типу обличчя) 

1. Зовнішні ознаки людини. 

1.1. Астеніки: знервовані,меланхолійні, романтичні, мрійливі, високі, 

худорляві, з довгими кінцівкама, видовженим обличчям, з тонким почуттями; 

1.2. Пікніки: доброзичливі, спокійні, невисокі, міцної статури, веселі 

товстуни, з нормальним почуттям гумору; 

1.3. Атлетіки: з пропорційною будовою тіла. 

2. Тип обличчя 

2.1. Видовжене: аристократичне, інтелектуальне, чутливе 

2.2. Трикутне: високообдарована, хитра 

2.3. Трапецеподібне: подібна до видовжене 

2.4. Квадратне: суворе, мужне, без сердешне, тугодум, грубий 

2.5. Кругле: добродушне, миролюбиве, м»яке, гуманне 

 Відомо, що у Світі працює закон Великих Чисел. 



 Якщо всіх людей оцінити у  – 100%, то власне, Людина - Особа 

визначається приблизно – до 15 % (Якісний спосіб життя: Само Навчання, Само 

Актуалізація, Само Достатність). Гармонійна акме людина – 5% (Само 

Реалізація). Останні – приблизно – 80 %.  Автором досліджується питання 

створення акме – АІС з поглибленим аналізом специфічних рис (чинників) 

людства за такими направленнями 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; хоббілогія; фінансологія;успіхологія; гедонізмологія; 

патологія; мікробіотікологія; екологія;паразітологія,  соціологія; гармонологія 

тощо. В залежності від типу людини існують наступні їх технології життя: акме 

– елітарні; акме – непересічні; доля – залежні; прагматичні; ігрові; фантазери; 

течія- плинні; за мотивовані; стереотипні; само здійснені; генетично - 

запрограмовані; креативні; інноваційні; фрустраційні; релятивні;інтроверти; 

екстраверти тощо. 

2. Кібернетична акмеологія [2]. Кіберакмеологія – це наука про 

технологічне моделювання розвитку та удосконалення творчої індивідуальності 

людини (особистості); методологія проектування нових знань стосовно 

технології досягнення бажаного результату; технологічні моделі і методи 

створення Архітектоніки (гармонійне сполучення частин у єдине ціле) 

креативного саморозвитку особистості на еволюційному шляху творчої зрілості; 

термін, який вводиться для позначення нового напрямку у дослідженні, аналізі та 

впровадженні технологічних комп'ютерно-математичних акме-систем, що 

базується на основних принципах таких наук як кібернетика, акмеологія, 

нейрокібернетика, психологічна кібернетика, нейроинформатика, синергетика, 

біхевіоризм тощо; поняття, що дозволяє аналізувати будь-яку комп'ютерно-

технологічну проблему з позиції невизначеності або слабкої визначенності та 



приймати ефективні комп'ютерні інформаційні і технологічно-математичні 

рішення з застосуванням акме-можливостей людини. 

 Складові елементи кіберакмеології. Об'єкт дослідження 

кіберакмеології – комплексні (інтегровані) суперскладні процеси управління та 

акселерації біологічними системами (людиною). Предмет дослідження – 

високоякісні високопродуктивні кібернетично-акмеологічні інформаційні 

системи для управління біологічними системами на основі принципів акмеології 

та суб'єктогенетичності людини для креативного саморозвитку цієї людини, як 

особистості на еволюційному шляху розвитку творчої зрілості шляхом 

впровадження математичних кіберакме-систем, що базується на основних 

принципах таких наук, як кібернетика, нейрокібернетика, нейроінформатика, 

акмеологія, синергетика, біхевіоризм тощо. 

 Мета кіберакмеології – полягає у реалізації на комп'ютері усіх 

потенційно-ресурсних можливостей особистості, програмування його 

здібностей, інтелекту, стану узгодженості (конгруентності) з собою (з 

довкіллям) тощо з метою видачі відповідних індивідуальних рекомендацій, 

порад, методик, технологій, алгоритмів  стосовно поведінкової акселерації його 

акме-можливостей (конструктивних або деструктивних). 

Методи кіберакмеології базуються на моделях та методах кібернетики, 

акмеології, нейрокібернетики, синергетики, біхевіористики та мають широке 

застосування при проектуванні та реалізації кіберакмеологічних інформаційних 

систем (КА-ІС), кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних систем 

(КАМБІС), людино-комп'ютерних комплексів (автоматизованих робочих місць 

– АРМ) або індивідуальних програмно-технологічних систем та людино-

комп'ютерних комплексів. 

 Методика кіберакмеології – це сукупність взаємопов'язаних способів та 

прийомів доцільного проведення робіт у галузі удосконалення, акселерації та 

саморозвитку потенційно-ресурсних можливостей людини на основі сучасних 

інформаційних технологій. Це також вчення про методи викладання такої 

науки, як кіберакмеологія. Методика викладання кіберакмеології – це нова 



наука про різні способи і форми передачі Особі кіберакмеологічних знань про 

мету, зміст і способи навчання і нерозривно пов'язані з ними питання – 

самоудосконалення та самовиховання Людини у процесі викладання 

кіберакмеології. 

 Методологія кіберакмеології – це вчення про науковий метод пізнання 

й перетворення світу (довкілля) Людиною; сукупність прийомів дослідження, 

що застосовуються у кіберакмеології відповідно до специфіки об'єкта її 

пізнання. Це, нарешті, сукупність технологій, які застосовуються в процесі 

розробки забезпечення кіберакмеологічних інформаційних систем, що об'єднані 

єдиним філософським підходом. 

 Проблеми акмеології та кіберакмеології на Україні: 

теорія і практика. Дослідження проблем розвитку акмеології в Україні є 

актуальними та перспективними. Автором досліджується проблема розробки, 

впровадження і реалізації акмеології у різних галузях науки, техніки, 

господарської сфери та у освіті на основі сучасних інформаційних технологій 

(СІТ). Акмеологія, як наука, існує з 1928 року (Н. Рибников) і з того часу 

напрацьований досвід її розвитку у різних галузях за напрямками: економічна 

акмеологія, військова акмеологія, соціальна акмеологія тощо (більше 50 

напрямків та застосувань). У 2005 році автором започатковано новий напрям 

у розвитку акмеологія – це КІБЕРАКМЕОЛОГІЯ. Кіберакмеологія – це: 

1) наука про технологічне моделювання розвитку та удосконалення творчої 

індивідуальності людини (особистості); 

2) методологія проектування нових знань стосовно технології досягнення 

бажаного результату: успіху, влади, здоров'я, багатства…; 

3) технологічні моделі і методи створення Архітектоніки (гармонійне 

сполучення частин у єдине ціле) креативного саморозвитку особистості на 

еволюційному шляху творчої зрілості; 

4) термін, який вводиться для позначення нового напрямку у дослідженні, 

аналізі та впровадженні математичних акме-систем, що базується на на 



основних принципах таких наук як кібернетика, акмеологія, синергетика, 

біхевіоризм, креативність, когнітологія тощо. 

5) поняття, що дозволяє аналізувати будь-яку математичну проблему з 

позиції fuzzy-технології, використовуючи при цьому soft computing, 

атракторність точки біфуркації та приймати ефективні математичні рішення з 

застосуванням акме-можливостей викладача/учня. 

 Концепція кіберакмеології полягає у теоретичному і практичному 

(прикладному) моделюванню талантів та здібностей Особистості на основі 

сучасних інформаційних технологій (ІТ), за рахунок методології досягнення 

акме-точок Людини у різних областях та ситуаціях, та реалізація побудованої 

моделі на основі філо- і онтоґенезу. Принципи кіберакмеології – це 

структурування суб'єктивного досвіду людини на основі СІТ, формування 

автокреативності, конструювання його внутрішнього світу, комунікації та 

спілкування з іншими, інтелектуальної синергетичності та когнітологічночті 

особистості тощо. 

 Об'єкти цієї науки – людина та моделі і методи створення архітектоніки 

(гармонійне сполучення частин у єдине ціле) для креативного саморозвитку цієї 

людини, як особистості на еволюційному шляху розвитку творчої зрілості 

шляхом впровадження математичних акме-систем, що базується на основних 

принципах таких наук, як кібернетика, акмеологія, синергетика, біхевіоризм, 

когнітологія тощо. 

 Концепція кіберакмеології міститься на здібностях особистості, його 

таланту та їх моделюванню у комп'ютері засобами сучасних інформаційних 

технологій (ІТ) шляхом досягнення акме-точок знань людини у різних областях 

та ситуаціях та представлення моделі філо- і онтоґенезу людини у вигляді 

кіберакмеологічної інформаційної системи (ІС). 

 Мета – відображення на комп'ютери усіх здібностей особистості 

(відповідного рівня творчості, здоров'я, успіху тощо), програмування його 

інтелектуального навчання, стану узгодженості (конгруентності) з собою (з 

довкіллям) та використання його емоційного, нейрофізіологічного стану; 



креативного розміркування, енергетичної, інтерактивної та ітеративної 

взаємодії. 

 Результат – формування індивідуальних карт світу за рахунок 

людських фільтрів, різних методів досягненні мети, когнітологічної трьохбічної 

збалансованої. життєдіяльності людини та потенційної енергії і можливостей 

моделювання та саморозвитку особистості. 

 Методи кіберакмеології мають широке застосування при проектуванні 

АРМ або людино-комп'ютерних комплексів, чи програмно-технологічних 

систем. Ця наука орієнтована на комп'ютерне відображення здібностей людини 

по принципу – кожної людині свій АРМ, який відповідає тільки йому і отримає 

подальший розвиток за його участю. 

Кібербіхевіористичний метод. Одним з основних принципів роботи 

кіберакмеологічної інформаційної системи є кібербіхевіористичний метод. Цей 

метод дозволяє динамічно керувати роботою системи за допомогою інформації, 

отриманої від користувача. Це дозволяє постійно коригувати роботу системи, 

враховуючи зміни в поведінці особи, та забезпечує можливість постійної 

модернізації системи. 

Сутність кібербіхевіористичного методу полягає в тому, що людина, 

надаючи кіберакмеологічній системі необхідну для аналізу інформацію та 

отримуючи на виході рекомендації, робить цей процес обміну інформацією 

динамічним. Це означає, що рекомендації, які система надає особі, впливають 

на поведінку останньої, а людина, надаючи системі нові дані про себе, змінює 

рекомендації системи, тобто процес є двостороннім. 

Можна розглядати схему кібербіхевіористичного дослідження поетапно, 

виділивши наступні головні моменти: 

1. Особа надає дані інформаційній системі. 

Користувач надає особисту інформацію у вигляді результатів тестування. 

Фактично користувач описує свою поведінку та фактори, які впливають на неї, 

у наступних ракурсах: 



• Онтогенез і філогенез, тобто якості, набуті під час життя, та якості, 

отримані у спадок від предків через генотип. 

• Взаємодія з довкіллям. Мається на увазі становище в соціумі, взаємини з 

оточуючими, відчуття "свого місця" тощо. 

• Поведінкові реакції людини, являються вони адекватними ситуації чи ні. 

2. Інформаційна система надає рекомендації особі. 

Кіберакмеологічна система надає особі методи розв'язання конкретної 

задачі чи рекомендації щодо досягнення акме-вершин. Особа може втілити 

рекомендації в життя, після чого її поведінка зміниться, може не втілювати, і її 

поведінка залишиться такою ж, а може змінити власну поведінку не під дією 

рекомендацій кіберакмеологічної системи, а під дією факторів довкілля, 

психологічних факторів тощо. Крім того, особа може змінити свої цільові 

установки (наприклад, замість професійного успіху забажати покращення стану 

здоров'я). Завдання кібербіхевіористичного методу – визначити, чи відбулись у 

поведінці особи зміни, і, якщо так, надати їй нові рекомендації. При цьому слід 

враховувати, мали зміни конструктивний або деструктивний характер. На 

практиці це можна визначити, порівнявши результати тестування особи, 

отримані раніше, з результатами тестування, отриманими через певний час 

після надання рекомендацій. Для цього слід повернутися на перший етап 

кібербіхевіористичного дослідження, тобто користувач знову надає 

інформаційній системі особисті дані у вигляді повторного тестування. 

Кібербіхевіористичний метод взаємодії кіберакмеологічної системи та 

користувача дозволяє особі отримати актуальні рекомендації, які 

враховуватимуть найменші зміни в її поведінці, а інформаційній системі – 

оперувати найточнішими даними та фіксувати досягнення людиною акме-

вершин. Цей метод робить кіберакмеологічну систему гнучкою та 

універсальною. 

Команди дослідника можуть бути інформаційні (позитивні, негативні, 

стимулюючі, пригнічуючі тощо); дезінформаційні; свідомі, підсвідомі, 



надсвідомі, які відповідно формуються на рівні логіки, почуттів або рефлексів, 

інтуїції. 

Когнітологічні системи (КС) характеризуються багатьма специфічними 

особливостями, одна з них – це робастність. Робастна КС – це така система, 

яка може зробити вірний вивід (когнітологічний висновок) при умові, що 

декотрі з початкових даних відсутні або зіпсовані. Ця особливість КС 

досягається за рахунок використання у таких системах засобів, які мають 

можливість збирати та аналізувати фрагментарну і, можливо, неточну 

інформацію для того, щоб зробити ефективну оцінку суттєвостей за рахунок 

використання: "нечіткої", розмитої або абстрактної логіки, нечітких графів, 

коефіцієнтів упевненості та інших засобів опису ступеня "правдоподібності". 

Застосування принципів когнітологічного моделювання у 

кіберакмеології. За допомогою когнітологічних кіберакмеологічних медико-

біологічних інформаційних систем (КАМБІС) ми можемо активізувати 

інтелектуальні процеси суб'єкта, відображаючи на комп'ютері всі його здібності 

особистості (відповідного рівня творчості, здоров'я, успіху тощо), програмувати 

його інтелектуальне навчання,стану узгодженості (конгруентності) з собою (з 

довкіллям) та використання його емоційного, нейрофізіологічного стану; 

креативного розміркування, енергетичної, інтерактивної та ітеративної 

взаємодії ,а також допомогти йому зафіксувати своє представлення проблемної 

ситуації у вигляді формальної моделі. Також за допомогою когнітивних 

КАМБІС ми можемо аналізувати та моделювати, системно досліджувати та 

обґрунтовувати ситуацію, що склалась, і на якісному рівні запропонувати 

шляхи рішення проблеми в цій ситуації з урахуванням чинників зовнішнього 

середовища. 

Але недостатньо просто передати знання. Необхідно передати його в такій 

формі, щоб воно було доступне для розуміння того, хто пізнає. Таким чином, в 

когнітивних моделях повинна бути вибрана така репрезентація наукових 

понять, яка б сприяла запуску механізмів мислення і спонукала навчаємого не 

запам'ятати якісь знання, а усвідомлювати їх. Про необхідність враховувати 



особливості інтелектуального сприйняття інформації мовиться і в 

когнітологічних КАМБІС.  

Кіберакмеологічні АРМ – це людино-комп'ютерний комплекс для 

моделювання талантів та здібностей особистості за рахунок досягнення акме-

точок людини у різних областях та ситуаціях. Він має властивість ресурсного 

моделювання можливостей особистості, розвитку та удосконалення її творчої 

індивідуальності на основі відповідних психофізіологічних законів життя 

людини. АРМ даного типу має багато різновидів, які наводяться далі. 

Креативні АРМ відображають домінантно-творчу особливість фахівця. 

Проектування таких АРМ для особистості базується на таких специфічних 

принципах: когнітологія, синергетика, акмеологія тощо, тобто розробляється 

спеціалізована оболонка (shell) (програмно-технічна та функціонально-

технологічна), яка дозволить у гнучкому динамічному (а краще генетичному) 

режимі створювати потрібні АРМ фахівця на основі концепції так званого 

синергетично-когнітологічного акме-АРМ за допомогою відповідних 

програмно-технологічних та функціональних інтегрованих бібліотек. 

Інтелектуальні (когнітологічні) АРМ мають когнітологічно-експертний 

характер, побудовані на основі комп'ютерних знань, метазнань та експертно-

аналітичних методах. Кібербіхевіористичні АРМ враховують поведінкові 

(психосоматичні) особливості людини та її фільтри сприйняття довкілля 

(зовнішнього і внутрішнього). Акмеологічні АРМ орієнтовані на аналіз та 

синтез творчо "вершинних" (акме-) досягнень особистості, це такий чинник в 

ньому, що дозволяє враховувати індивідуальні особливості прийняття рішень 

при виконанні його функціональних задач. Синергетичні АРМ будуються за 

технологією, яка орієнтовано на отримання кінцевого результату (сигналу, 

ефекту), що більше ніж просто сума цих вхідних потоків. Генетичні АРМ 

реалізовані на основі генетичних алгоритмів і операторів для вирішення 

творчо-дослідницьких задач. Нечіткі АРМ побудовані на fuzzy – технології та 

розмитих множинах. Паралельні АРМ реалізовані за GRADE –технологією. 

Розподілені АРМ проектуються на основі grid – технології. 



Синергетично-когнітологічні акме–АРМ спроектовано з метою 

дослідження складних інтегрованих процесів, що мають місце у менеджерських 

диссипативно-інтелектних системах прогнозного (антиципативного) напрямку, 

що характеризуються інтенсивним (множинно-дискретним або континуальним) 

обміном даними, знаннями, мета знаннями між своїми компонентами і 

довкіллям та які внаслідок свого ефективного функціонування мають змогу: 

працювати стабільно до моменту надходження (зовні) або накопичення 

(внутрішньо) критичної енергії (інформації, даних, знань, мета знань); мати 

своїм результатом когнітологічне упорядкування, самоорганізацію, 

прогресивну еволюцію та зменшення ентропії, а також самоудосконалюватися 

або само руйнуватися в наслідок розбалансування своїх компонентів 

(підсистем, модулів, інгредієнтів, доменів, кластерів, інформаційних елементів, 

програмно-технічних та функціонально-технологічних сутностей тощо). 

Акмеологічний принцип створення синергетичних когнітологічних АРМ 

дозволить проектувальникам і користувачам сучасних акме-АРМ проектувати і 

використовувати перспективні комп'ютерно-інформаційні і телекоммунікаційні 

технології для опису та аналізу суперскладних об'єктів з метою прийняття і 

підтримки ефективних управлінських рішень ОПР. 

Гібридні АРМ включає до себе наступні різновиди АРМ: 

кіберакмеологічно-когнітологічні, когнітологічно-синергетичні, 

когнітологічно-синергетичні акме – АРМ, креативні акме – АРМ, інтелектно–

дистанційні, генетично-кіберакмеологічні, нечіткі кіберакмеологічні, 

інтелектуально-інтерактивні мереживо-кластерні. Вони відображають деякі 

особливості людини і використовують функції інших АРМ з відповідними 

необхідними для нього властивостями. 

Гібридні АРМ призначені для не програмуючих фахівців у межах однієї 

фірми, корпорації, організації тощо. В цей клас входять також деякі 

кіберакмеологічні, когнітологічні, кіберакмеологічно-когнітивні та 

когнітологічно-синергетичні АРМ, що орієнтовані на творчу людину. Креатині 

акме АРМ реалізований на визначення творчих "дахових", вершинних (акме) 



точок людини. Інтелектуально-дистанційні АРМ орієнтовані на підтримку 

користувача при його роботі і навчанні у мережі. Генетично-кіберакмеологічні 

АРМ використовують апарат генетичних алгоритмів і операторів для 

технологічного моделювання розвитку та удосконалення творчої 

індивідуальності людини. Для проектування нових знань для досягнення 

бажаного результату застосовуються нечіткі-кіберакмеологічні АРМ з 

інструментарієм нечіткої логіки та теорії розмитих множин. Інтелектуально-

інтерактивні мережні-кластерні АРМ призначені для діалогово-креативного 

вирішення проблем користувача на мережах з використанням GRADE, grid-

технологій. Особливістю цих АРМ є локально-персоніфіковані та колективно-

розподілені процеси обробки даних, знань, мета знань. 

Особливий клас АРМ – інтегровані автоматизовані системи, що будуються 

на основі синергетичного принципу з управлінням шляхом інтегрованої 

інтелектуальної автоматизованої системи з широким використанням сучасних і 

перспективних інформаційно-комп'ютерних технологій (клієнт-сервер 

технологія, гіпер – медіа зв'язки, інтелектуальні ситуаційно-дорадчі АРМ та 

ін.), які об'єднують різні розглянуті АРМ. 

Особливості кібербіхевіористичного методу при побудові АРМ. Як було 

сказано раніше, новий тип людино–комп'ютерних комплексі – 

кіберакмеологічні АРМ призначені для подання користувачам конкретних 

порад та рекомендацій за певним запитом індивідуального особистого типу. Це 

можуть бути рекомендації щодо дій особи в конкретній ситуації, або загальні 

поради щодо покращення стану здоров'я, досягнення професійного успіху, 

набуття бажаних особистих якостей тощо. Інформація про особу подається в 

базу даних і використовується при аналізі результатів тестування стану фахівця 

і формуванні рекомендацій стосовно всіх доступних системі відомостей про 

особливості конкретного користувача. 

Для вирішення усіх цих завдань розроблений новий кібербіхевіористичний 

метод, об'єктами якого є людина, що надає кіберакмеологічній системі 

необхідну для аналізу інформацію відносно своєї особистості та отримує 



рекомендації, які впливають на поведінку цієї людини, а також на адаптацію 

нових рішень та рекомендації в залежності від прийняття або ні рекомендацій 

системи та виконаних змін 

Кіберакмеологічна система надає особі методи розв'язання конкретної 

задачі чи рекомендації щодо досягнення акме- точок. Особа може втілити 

рекомендації в життя, після чого її поведінка зміниться, може не втілювати, і її 

поведінка залишиться такою ж, а може змінити власну поведінку не під дією 

рекомендацій кіберакмеологічної системи, а під дією факторів довкілля, 

психологічних факторів тощо. Крім того, особа може змінити свої цільові 

установки (наприклад, замість професійного успіху забажати покращення стану 

здоров'я). 

Операціями цього методу є перевірка того, чи відбулись у поведінці 

особистості зміни, і, якщо так, надати їй нові рекомендації про їх розвиток. На 

практиці це виконується шляхом порівняння попередніх результатів тестування 

особи з результатами тестування певного часу після надання рекомендацій. 

Можливо повернення на перший етап кібербіхевіористичного дослідження, 

тобто користувач знову надає системі особисті дані для повторного тестування. 

Концептуально кібернетична когнітологічна синергетика досліджує 

процеси, що відтворюються у відкритих складних інтелектуальних системах у 

динамічному стані, які характеризуються інтенсивним (множинно-дискретним 

або континуальним) обміном інформацією, даними, знаннями, мета знаннями 

між своїми компонентами (внутрішня самоорганізація) і які в наслідок свого 

функціонування мають змогу: працювати стабільно до часу надходження або 

накопичення критичної дії; мати своїм результатом інтелектне упорядкування, 

зменшення ентропії, самоорганізацію та прогресивну еволюцію; само 

руйнуватися в наслідок розбалансування компонентів системи. 

Можливості креативних АРМ (К-АРМ). Цей тип АРМ є головний. В 

ньому відображені усі необхідні властивості кіберакмеологічних АРМ. Тому 

цей тип Арм розглядається більш детальніше. К-АРМ базуються на принципі 

відкритості, це дає можливість підтримувати розвиток креативної структури за 



рахунок зв'язку ОПР. У цьому випадку здійснюється зворотній зв'язок К-АРМ з 

ОПР, що зазвичай може або уповільнити, або прискорити, або і зовсім змінити 

креативні процеси. При цьому упорядкованість К-АРМ на різних етапах може 

призвести до так званої метастабільності, коли зовнішні умови відносно 

метастабільні і керовані, і їх розв'язок детермінований і відносно прогнозований. 

Відомо, що суттєвим чинником синергетичних процесів є не лінійність, яка 

у креативному розвитку К-АРМ імпліціюється через множинність шляхів 

розвитку системи; відтворення випадковості і не прогнозованості у 

креативному процесі; динаміку послідовного і вибухового шляху креативного 

розвитку в їх нелінійному розвитку. 

Таким чином, синергетичний принцип обґрунтовує такі тенденції само 

креативності розвитку: здібність до самоорганізації в креативності, що 

проявляється у відкритості і не лінійності К-АРМ; не лінійність розвитку К-

АРМ, що дає можливість вивчення неочікуваних змін направлень розвитку 

креативних процесів; розвиток через хаос, не лінійність, нестійкість, що 

проявляється у руйнуванні існуючої К-АРМ і досягнення креативного 

результату. При модифікації К-АРМ з позиції синергетичного принципу і 

поняття akme можна побудувати спец архітектуру креативного мінімаксного 

розвитку системи за такими рівнями: ресурсним, функціональним, технічним, 

технологічним, алгоритмічним, математичним, креативним, філологічним, 

кіберакмеологічним тощо. Цей АРМ при створенні має різні рівні, а саме: 

1) ресурсний рівень вміщує інтелектуальні властивості системи і задачі, що 

ще не вирішувалися; 

2) функціональний рівень характеризується специфічними задачами і 

функціями, що реалізується в цьому АРМ; 

3) технічний рівень обумовлений тими технічними засобами автоматизації, 

що застосовуються при його створенні або розвитку; 

4) технологічний рівень відповідає за інструментарій, необхідний для 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при 

створенні цього АРМ; 



5) алгоритмічний рівень це накопичення алгоритмів обробки, перетворення 

даних, знань та мета знань та керування системою; 

6) математичний рівень це множина моделей та методів вирішення 

завдань; 

7) філологічний рівень характеризується можливістю реалізації таких 

здібностей, які об'єднуються ключовим виразом "образне К-АРМ", можливість 

К-АРМ розуміти природну українську мову, "розмовляти" на ній, синтезувати 

нові словоформи; 

8) кіберакмеологічний рівень дає можливість проектувати АРМ, що 

найбільш комфортно відповідають біхевіористичним можливостям людини-

користувача К-АРМ. 

Критеріальним показником рівня інтелекту К-АРМ, що розробляється є 

його здібність використовувати накопичені знання для синтезу нових знань та 

для виводу відповідних знань. 

Синергетично-когнітологічні акме-АРМ. Автором розробляються 

сучасні інноваційні інтелектуальні АРМ (і-АРМ) для галузевих фахівців на 

основі СІТ. Синергетичний принцип побудови означених АРМ заснований на 

інтегратино-комплексному використанні можливостей окремих модулів з 

відповідних бібліотек для отримання сумісного ефекта, який більше простої 

суми ефектів окремих модулів, які були використані для побудови конкретного 

АРМ. 

Зазвичай синергетичний принцип пов'язаний з самокреативністю і-АРМ на 

основі самоаналізу і самоорганізації. При цьому процес самокреативності і-

АРМ є динамічним, нестійким і часто непрогнозуємою категорією, що дозволяє 

говорити про якісну зміну поведінки і-АРМ при малій зміні керуючого 

параметру. 

Таким чином самокреативність дозволяє вивчати, досліджувати і 

аналізувати автокреативні процеси і-АРМ, та робити відповідні висновки 

стосовно розвитку, удосконалення або руйнування і-АРМ. Але основна 



складність самокреативних процесів – це множинність контінуальних станів і-

АРМ. 

Синергетичний принцип дозволяє зрозуміти, що і-АРМ, як 

складноорганізованим системам неможливо твердо (жорстко) нав'язувати 

шляхи їх розвитку. Необхідно сприяти власним тенденціям їх розвитку, які 

приймають форму саморозвитку або самокреативності. 

Синергетичний принцип – дає підтвердження того, що для складних систем, 

до яких мають відношення і і-АРМ, існує декілька шляхів розвитку. Він 

розкриває закономірності і умови функціонування процесів, які неможливо 

спрогнозувати, а також нелінійного самостимулюючого розвитку і-АРМ.  

Оскільки проектуємі і-АРМ базуються на принципі відкритості, це 

дозволяє йому підтримувати розвиток креативної структури за рахунок зв'язку 

ОПР. У цьому випадку здійснюється зворотній зв'язок і-АРМ з ОПР, що 

дозволяє зазвичай аоб уповільнити, або прискорити, або і зовсім змінити 

креативні процеси. При цьому упорядкованість і-АРМ на різних етапах може 

призвести до так званої метастабільності, коли зовнішні умови відносно 

метастабільні і керовані, і їх розв'язок детермінований і відносно 

спрогнозований. 

Синергетичний принцип при дослідженні креативних акмеологічних АРМ 

може допомогти і допомагає у вивченні феномена "akme" (мінімакса) стосовно 

суперскладних систем, закономірностей їх розвитку, руйнування або заміни на 

нові системи; виявлення якісних параметрів і-АРМ у процесах 

самокреативності, та створення багатовершинних (поліакме) систем. 

Будь-які складні та суперскладні системи, до яких мають відношення і і-

АРМ у стані нестійкості мають змогу до самоорганізації та розвитку за рахунок 

введення зовні чи за рахунок виникнення у середині системи так званих 

аттракторій, тобто чинників, параметрів, характеристик, що мають таку свою 

головну властивість, як притягувати до себе бажаний результат ОПР. 

Аттрактори – це так названі "точки тяжіння" кінцевої мети розробника і-АРМ 

або користувача, які характеризують стійкість і рівновагу у креативних 



процесах, що відбуваються у і-АРМ. Потрібний напрям розвитку і-АРМ на 

шляху його еволюції у термінах "акме" – визначається спецаттрактором 

(кульмінаційною точкою його розвитку) (attractor англ. притягувати). 

Аттрактор виступає у якості установки на кінцевий результат і досягнення akme 

(вершини, або "низини" мінімакса) при динамічному (генетичному) розвитку 

системи. У процесі розвитку системи і досягнення кінцевого результату як 

бажаної мети akme здійснюється створення нового akme і-АРМ. 

При модифікації і-АРМ з позиції синергетичного принципу і поняття akme 

можна побудувати спецархітектуру креативного мінімаксного розвитку 

системи за такими рівнями: ресурсним, функціональним, технічним, 

технологічним, алгоритмічним, математичним, креативним, філологічним 

тощо. 

Ресурсний рівень самокреативного і-АРМ вміщує інтелектуальні 

властивості системи і задачі, що ще не вирішувалися і-АРМ (нові задачі). 

Ресурсний модуль (зона) "дозволяє" мати право на реалізацію іншим рівням 

(модулям, зонам), як той, що забезпечує їх право на існування. 

Функціональний модуль (рівень) – характеризується специфічними 

задачами і функціями, що реалізується в і-АРМ (автономність системи). 

Технічний рівень обумовлений тими технічними засобами автоматизації, що 

застосовуються при створенні або розвитку і-АРМ. 

Технологічний рівень – забезпечує проектувальників системи 

інструментарієм стосовно використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій стосовно створення і-АРМ. 

Алгоритмічний рівень – це рівень, де зберігаються і накопичуються 

алгоритми перетворення даних, знань та метазнань; алгоритми керування 

системою; алгоритми створення архівів; алгоритми захисту тощо. 

Математичний рівень – це множина моделей та методів вирішення завдань 

і-АРМ, реалізації функцій ОПР, НФ тощо. 

Креативний рівень – забезпечує інтелектні можливості і-АРМ. 



Філологічний рівень – характеризується можливістю реалізації в і-АРМ 

таких здібностей, які об'єднуються ключовим виразом "образне і-АРМ", тобто 

можливість і-АРМ розуміти природну українську мову, "розмовляти" на ній, 

синтезувати нові словоформи тощо. 

Когнітологічний принцип створення розглядаємих АРМ реалізує такий 

підхід, при якому проектуємі АРМ базується на основі роботи з базами даних, 

базами знань та метазнань, реалізуючи при цьому креативний (творчий) рівень 

обробки інформації з метою генерації нового знання (синтеза знань) на основі 

використання вже відомих знань (загальних або індивідуальних). Для цього в 

архітектурі проектуємих АРМ створюється відповідний пристрій логічного 

виводу, т. т. "синтезатор" даних і знань. 

Критеріальним показником рівня інтелекту АРМ, що розробляється є його 

здібність використовувати накопичені знання для синтезу нових знань, та для 

виводу відповідних знань. 

Акмеологічний принцип створення інноваційних АРМ враховує міні-максні 

характеристики проектування таких суперскладних систем як і-АРМ у режимі 

досягнення при роботі з ними "вершин" творчих можливостей, тих працівників з 

податків, що їх використовують. Розробляємі АРМ базуються також на таких 

базових принципах інтелектуальних АРМ як: принцип персоніфікації обчислень; 

принцип автоформалізації професійних задач і функцій не програмуючого 

фахівця (НФ); принцип вирішення нових завдань і автоматизації нових функцій 

НФ; принцип самовдосконалення і-АРМ за результатами відповідного аналізу а 

також принцип відкритості, неперервного розвитку, безпаперовості, 

ітеративності, інтерактивності, інтегративності, модульності тощо. 

3. Проектування кіберакмеологічних інформаційних систем. 

Кіберакмеологія дозволяє вирішувати питання з різних направлень акмеології 

за рахунок їх автоматизованої систематизації, класифікації, структуризації, 

узагальнень та комп'ютерно-технологічної оптимізації. Головне, що 

відбувається при цьому – це використання людино - комп'ютерних комплексів 

для оптимального вирішення проблем акме- не програмуючого фахівця: 



економіста, педагога, фінансиста, банкіра, соціоніка, мовознавця, філолога, 

філософа, кібернетика, акмеолога тощо. 

З цією метою автором спроектовані і реалізовані різнотипні універсальні 

та спеціалізовані акме- людино - комп'ютерні комплекси, що об'єднаються у 

відповідні кіберакмеологічні інформаційні системи. Це акме інформаційні 

системи для аналізу та дослідження акме- потенційно-ресурсних можливостей 

Особи на основі її індивідуальної кіберакмеологічної та кіберакме-

біхевіористичної поліакмової моделі з метою видачі рекомендацій, порад, 

методик, технологій, алгоритмів для досліджень акме- точок Людини у галузях 

фізичного, духовного, психічного гармонійного розвитку. 

КАМБІС це інформаційна система для аналізу та дослідження 

потенційно-ресурсних можливостей Особи на основі її індивідуальної 

поліакмової моделі з метою видачі рекомендацій, методик, технологій для 

досліджень акме-точок Людини у галузях фізичного, духовного, психічного 

гармонійного розвитку на основі: Самоаналізу, Самовдосконалення, 

Саморозвитку, Само креативності, Самореалізації, Само актуалізації, 

Самоорганізації, Самовизначення, Самоконтролю, Само зацікавленості, Само 

керівництва, Аутотренінгу. 

Мета роботи такої кіберакмеологічної інформаційної системи – видати 

користувачеві конкретні поради та рекомендації за певним запитом. Це можуть 

бути рекомендації щодо дій особи в конкретній ситуації, або загальні поради 

щодо покращення стану здоров'я, досягнення професійного успіху, набуття 

бажаних особистих якостей тощо. Інформація про особу має бути одержана 

інформаційною системою в наслідок аналізу результатів тестування. 

Рекомендації видаються з урахуванням всіх доступних системі відомостей про 

конкретного користувача. 

Автором розроблена нова теоретична парадигма, що будується на 

понятті Гармонізації Особи з урахуванням базових понять Кіберакмеології. 

Вона полягає у наступному: кібер-акме-акселерація професійної діяльності та 



актуалізація особисто-професіонального розвитку кадрів на основі принципів 

кіберакмеології. 

При цьому вирішуються такі проблеми. 

1. Кіберакмеологічні проблеми розвитку професіоналізму акме-особи. 

2. Кіберакмедиагностичні методи дослідження у професійній роботі акме-

особи. 

3. Кіберакмеологічна компетентність акме-керівника. 

4. Кіберакмеологічна ефективність іміджу акме-особи. 

5. Кіберакмеологічний професіоналізм діяльності акме-особи у 

екстремальних ситуаціях. 

6. Кіберакмеологічні особливості підбору та формування акме-керівником 

творчого колективу. 

7. Застосування Кіберакмеології для вивчення і розвитку креативного 

потенціалу акме-особи та її рефлективності. 

8. Кіберакмеологія та розвиток ауто психологічної компетентності акме-

особи з метою зберігання професійного здоров'я та підвищення професійної 

компетентності. 

9. Розробка кіберакмеологічних алгоритмів продуктивного вирішення 

проблем акме-особи. 

10. Кіберакмеологічні психологічні основи професійної діяльності 

акме-особи. 

11. Розвиток кіберакмеологічної професійної та соціально-

перцептивної компетентності акме-кадрів. 

12. Сучасні прикладні кіберакмеологічні психотехнології. 

13. Кіберакмеологічний індивідуальний стиль професійної діяльності 

акме-особи у сучасних умовах. 

14. Кіберакмеологічний менеджмент. 

15. Кіберакмеологічна мотивація професійної діяльності та досягнення 

успіхів тощо. 



Основний принцип комп'ютерної гармонізації базується на 

індивідуально-унікальній компактній моделі (карті) людини за допомогою якої 

вона через відповідні фільтри взаємодіє з довкіллям. Фільтри визначають 

характерні риси світу у якому живе людина і базуються на таких параметрах 

онто- і філоґенезу: унікальний досвід, культура, мова, переконання, цінності, 

критерії, інтереси, мотивації, припущення, антиципації, гештальтах тощо та 

використовуються автором для побудови відповідної моделі особистості. 

У якості основного фільтру, як способу розуміння того, як людина діє, 

використовуються рамки поведінки: орієнтації на результат (пошуку 

необхідних рішень, засобів, ресурсів або обвинувачень); розуміння; 

зворотнього зв'язку (результату, можливостей, дій або тупіку); вибору 

(можливостей або необхідності), екології (урахування інтересів інших або ні), 

підтвердження та відтворення. 

Автором комп'ютерно досліджуються репрезентативні системи людини на 

основі домінантних (базальних) типів людей: художньо-творчих, логічно-

креативних (вербальних), моторно-когнітивних, комбінованих на основі таких 

систем мислення та синестезій: візуальної (образної), аудіальної, кінестетичної 

(тактильної) і станіо. 

Будуються моделі потрібних ресурсів на основі технології ресурсного 

якоріння з метою зміни особистісної історії людини (при необхідності) 

досягнення емоційної свободи та успішного навчання на таких рівнях: духовний, 

ідентичності, переконань, поведінки, здібності та оточення. При цьому 

досліджуються такі стадії або рівні досягнення майстерності: неусвідомлене 

незнання, усвідомлене незнання, усвідомлене знання, неусвідомлене знання, а 

також будується відповідна модель аптайму та даунтайму людини на основі 

мета-моделей (будуються на основі точних значень слів) та Милтон-моделі 

(будуються на основі семантичної багатозначності слів) з використанням таких 

базових технологій: медитація-релаксація, рефлексія, транс, рефреймінг, 

аутогенне тренування, ресурсне якоріння, генерація нової поведінки, активна 

репетиція, ролеве моделювання, укорінення позитиву, консолідація тощо. 



Будуються відповідні мета програми-фільтри для сприйняття дійсності на таких 

патернах: активний-пасивний, наближення-ухиляння, альтернатива-рецепти, 

загальний-частковий, схожість-відмінність, референція: внутрішня-зовнішня. 

 

4. Кібернетично-акмеологічна екпертно-аналітична система 

прогнозування життєдіяльності гармонійної акме-Людини.  

В Українській Академії Акмеології (УАА), під керівництвом автора 

здійснюються дослідження Людини з метою конструювання Моделі Акме-

Особи для розкриття сутності організму, його потенційно-ресурсних 

можливостей, само актуалізації на основі проектування і реалізації 

Кібернетично-Акмеологічної Біологічної Системи (КАБС). 

Мета впровадження КАБС – проаналізувати основні властивості 

організму людини (вроджені якості людської натури, інсайт), вплив на людину 

внутрішніх і зовнішніх факторів, спрогнозувати домінанту поведінки людини 

на основі її генотипу і виховання і визначити індивідуальні шляхи досягнення 

розвитку її акме-потенційно-ресурсних можливостей сформувавши у 

діалоговому режимі: поради, рекомендації, технології, алгоритми, програми, 

ігрові моделі поведінки тощо для зацікавленої Особи. 

Автором на основі системного аналізу спроектована Кібернетично-

Акмеологічна Екпертно-Аналітична система (КАЕАС) прогнозування 

життєдіяльності гармонійної акме-Людини, яка досліджує біля 4 000 чинників, 

що характеризують суть Людини (генотип, виховання, освіта) з метою 

визначення акме-тренду мети Особи на різних проміжках часу її 

життєдіяльності. Базові функціями ефективності КАЕАС. 

1. Автомазована акме-діагностика та акме-тестування. 

2. Створення та ведення експертно-аналітичних баз даних, знань та мета 

знань. 

3. Реалізація підсистем інтелектуальної підтримки прийняття рішень 

особою, яка приймає рішення (лікар, медик, біолог, психолог, парапсихолог, 



психоаналітик, акмеолог, кібернетик, математик, системний програміст та 

аналітик, фізіолог, соціолог, еколог тощо. 

4. Експертно-аналітичне автоматизоване ведення потенційно-ресурсної 

інформації про Особу. 

5. Автоматизоване експертно-аналітичне прогнозування стану організму 

людини. 

6. Реалізація телемедичних інтелектуальних технологій . 

7. Впровадження дистанційного навчання та самоосвіти. 

8. Впровадження системи неперервної пісдядіпломної освіти тощо. 

Інтелектуальні інформаційні технології (ІТ) – це технології, в яких 

зафіксовано усвідомлені дії людини як відображення її інтелекту при 

розв'язанні задач та представлення процесу і результатів рішення мовою та в 

образах, зручних для сприйняття ОПР. ІТ – це систематизація подання 

комп'ютерних знань та мета знань, створення логічних та обчислювальних 

засобів для вирішення завдань встановлення закономірностей з "простору 

інформаційних баз даних, знань, мета знань", побудова ефективно реалізованих 

інфотеорій та інфопрактик. ІТ – виступають як інструментарій комп'ютерного 

аналізу даних, знань, мета знань високого (інноваційного) рівня. 

До проблем ІТ у галузі біології та медицини відносять наступні. 

1. Розробка проблемно-оріентовних полі алгоритмічних ЕС з колективним 

розумом для: постановки діагнозу, комп'ютерного колективного консиліуму, 

дослідження акме- ресурсів організму. 

2. Розробка бази знань та мета знань біотехнічних систем, людино-

комп'ютерних систем або АРМ. 

3. Розробка единого медико-біологічного інформаційного простору країни 

для: діагностики та лікування, розвитку телемедицини, удосконалення 

дистанційної медико-біологічної освіти, профілактики захворювань, акме-

паспортизації населення. 

4. Розробка теоретико-алгоритмічної інтелектуалізації процесу 

дослідження біологічно-медичних ІС з метою отримання нових знань. 



5. Розробка ІТ оцінки здоров'я здорових як триєдності фізичного, 

психічного та соціального здоров'я. 

До завдань ІТ з метою побудови "Індексу (Паспорту) здоров'я відносять: 

1) комп'ютерну класифікацію типів інтелекту; 

2) інтелектуальний комп'ютерний консиліум; 

3) паспортизацію мислення дослідника (ОПР); 

4) структуризацію баз знань; 

5) інтелектуальне функціональне наповнення баз знань; 

6) архітектурні особливості інтелектуальних систем; 

7) методи та засоби дослідження експериментальних експертних даних; 

8) математичні моделі функціонування біомед-систем; 

9) методи, моделі оцінки фізичного, психічного, соціального здоров'я 

людини та Здоров'я Особи в цілому. 

Аналіз автора ґрунтується на поняттях самоактуалізації, самодостатності 

здорової людини, її автономності, відносної незалежності, а також на основі 

концепції і принципах таких наук, як кібернетична акмеологія, біхевіоральна 

кібернетика (КіберАкмеБіхевіоризм), КіберАкме-Аксіологія або Кібернетична 

аксіологія. 

КіберАкмеБіхевіоризм – це метод, напрям (підхід) до вивчення поведінки 

людини за допомогою засобів та методів кібернетики, а також у процесі роботи 

людини з біотехнічними системами, АІС, кібернетичними системами тощо. 

КіберАкме-Аксіологія (Кібернетична акме-аксіологія, Акме-аксіологічна 

кібернетика) – підхід, метод, напрям до вивчення моральних, естетичних та 

інших цінностей людини, їх зв'язку між собою, із соціальними, культурними 

чинниками та особистістю людини за допомогою кібернетично-акмеологічних 

систем. 

Автор розробляє та реалізує АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ на основі 

нової науки – КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЯ, головне призначення якої 

МОДЕЛЮВАННЯ: Нормативно-Гармонійної Акме-Людини; 

Індивідуально-Гармонійної акме-Особи. Акме-Модель Особи досліджується 



як: нормативна та індивідуальна (минула, поточна, майбутня-прогнозна), а 

також мінімальна, максимальна, міні-максна, моно-, поліакмова, н-вимірна, 

ймовірностна, динамічна, статистична тощо. Як було описано вище 

гармонічність Особи проявляється по різному в залежності від онто- і філоґенезу 

людини. Гармонійна людина може проявитися через виявлення, розвиток, 

акселерацію всіх потенціально-ресурсних можливостей особи. Формування 

гармонії на індивідуальному рівні може здійснитися за рахунок діагностики і 

тестування людини за 4000 чинниками, що характеризують індивідуальність. 

Так, наприклад медична інформація про особу збирається за допомогою: 

фотоелектричних приймачів випромінювання, тахометрів, датчиків – 

температурних коливань, іонізуючого випромінювання, перетворення 

механічних величин у електричні, вологості, реєстрації і вимірювання 

потенціалів, вимірювання електропровідності тканин, ультразвукових, 

інфрачервоних, лазерних, біорезонансних, вимірювання напруженості газів в 

тканинах і рідинах, ультразвукових, томографічних тощо. 

На основі даних, що вводяться з датчиків формується симптокомплекс 

здоров'я / захворювання особи, де представлені різні типи симптомів: 

неспецифічні, які виявляються при багатьох захворюваннях, що викликані 

порушенням гомеостазу різних підсистем організму; специфічні, які 

виявляються при конкретному класі захворювань; патогенні, які характерні 

строго для одного захворювання. Можна сказати, що гармонійна акме- людина, 

це людина яка: абсолютно здорова: фізично, психічно, духовно, соціально, 

інтелектуально, морально тощо; абсолютно задоволена своїм: життєвим 

шляхом, метою, здоров'ям, фінансовим станом, родиною, владою, коханням, 

екологією, соціумом, харчуванням, профорієнтацією, енергетикою, захисними 

силами тощо; абсолютно не підвладна: стресам, страхам, рекламі, зраді, 

непорядності, агресії, злості, жадобі, завісті, обдурюванню тощо. 

Оскільки людина це бранець соціуму, совісті, моралі, генотипу, виховання 

а також обмежена своїми даховими (акме) потенційно-ресурсними 

можливостями, то досягти гармонії вона може лише через: само актуалізацію, 



саморозвиток, самовдосконалення самореалізацію, самодостатність (само 

автономність), само визначеність тощо. Можна сказати, що бути практично 

гармонійною людиною, це навчитися вибирати краще з того, що доступно 

людині. За наявності ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПАРАМЕТРІВ раціонально, 

прагматично, логічно оцінити себе – ніхто не зможе. Але це можна здійснити 

на основі інтегративного креативного ліцензійного КіберАкмеТестування та 

БіоПсихоДіагностики та тестування за допомогою нової кібернетично-

акмеологічної технології для вирішення означеної проблеми або 

Кіберакмеологія, яка реалізується у КАБС та КАЕАС [ ]. 

Якісне КіберАкмеТестування – основа діагностування та виявлення 

тренду (домінанти, головного напрямку тощо) удосконалення, акселерації 

потенційно-ресурсних можливостей Людини. Дати відповідь на дозвіл 

стосовно Тестування повинні, на нашу думку фахівці таких наук як: Біологія, 

Психологія, Парапсихологія, Кібернетика, Акмеологія, Кіберакмеологія, 

Геронтологія, БіоЕнергологія, Гомеопатія, Собріологія, Телегонія, Математика, 

Аюрведа, Духологія, ПсихоЕнергологія, Педагогіка, Демографія, Економіка, 

Соціологія, Соціоніка, Політика, Юриспруденція, Етасологія, Гендерологія, 

Ейкуменологія, Конфліктологія, Імунологія тощо. 

Прогнозування чинників акме- Людини або біо-мед прогноз здійснюється 

за такими направленнями: етіологічний, патогенетичний, профілактичний, 

еколого-біологічний, ендогенний (спадковий), екзогенний, генетичний, 

пренатанальний, молекулярно-генетичний, медико-генетичний, 

цитогенетичний, полігенний, мультифакторний, гістосумісний, нозологічний, 

гетерогенний, вітальний, загальний, індивідуальний, колективний, соціально-

трудовий, анамнезний, псиостенічний, побутовий, професійний, гуманістичний, 

гармонійний тощо. Інтелектуальна система індивіда для поточного, 

оперативного, тактичного, довгострокового планування (прогнозування) 

власної життєдіяльності може допомогти людині: креативно планувати своє 

життя, обмежувати власні бажання, задовольняти потреби, планувати 

комфортність, саморозвиток, самореалізацію, самонавчання, самозбереження 



тощо. "руйнувати" власне майбутнє, адаптуватися до життя у новому 

середовищі. планувати виживаємість тощо. 

Основні практичні напрямки застосування кіберакмеології полягають у 

наступному. Кіберакмеологічні проблеми Здоров'я. Інформатика Здоров'я. 

Методи кіберакмеології у керуванні Здоров'ям населення України. 

Проектування загальної кіберакмеологічної методології побудови 

математичних моделей динаміки медико-біологічних процесів. Проектування 

кіберакмеологічної схеми-технології "Здоров'я населення України". Розробка 

кіберакмеологічної методології побудови системи соціально-гігієнічного 

моніторингу Здоров'я людини на Україні. Побудова кіберакмеологічної 

імітаційної моделі динаміки Здоров'я людини при критичних змінах довкілля. 

Розробка кіберакмеологічних моделей еволюції Здоров'я людини на Україні. 

Розробка проекту створення системної кіберакме – технології продовження 

життя людини та його реалізація у середовищі КАМБІС. Розробка 

Кіберакмеологічної імітаційної системи для аналізу засобів та методів 

уповільнення старіння організму. Розробка Кіберакмеологічної імітаційної 

системи для аналізу засобів та методів уповільнення старіння організму. 

Дослідження науково-практичних задач у галузі Кіберакмеології для 

профілактичної медицини. Кіберакмеологічний системний аналіз, 

прогнозування та керування Здоров'ям Людини. Розробка Кіберакмеологічних 

СППР у контурі КАМБІС для визначення індивідуальних поведінкових: 

методик, технологій, алгоритмів, програм тощо для особи, що бажає досягти 

акме-точок у своєму житті. Розробка та реалізація Кіберакмеологічних 

алгоритмів індивідуальної оцінки: Біологічного віку, Раціональної їжі (екологія 

їжі), Методики (технології) життя Здоров'я, Проектування бібліографічної бази 

даних та знань з проблем: кіберакмеології, синергетика, біхевіоризму, 

акмеології, геронтології, синології, Інтуїції, Підсвідомості, Надсвідомості, 

Здоров'я, Тестування здоров'я, тощо. Кіберакмеологічні проблеми: екології 

людини, гігієни, санітарії, геронтології, синології, валеології. Застосування 

методів СА, інформатики та кіберакмеології для вирішення фундаментальних і 



прикладних задач: профілактичної медицини. оцінки прогнозування і 

керування здоров'ям населення України, здійснення медико-профілактичних 

дій. 

Автором створено Акме-Тест-Центр. Центр здійснює автоматизоване 

комплексне креативне тестування особистості за допомогою комп'ютерного 

діагностування 'дахових' акме- потенційно-ресурсних можливостей людини 

(морфологічних або структурних та функціональних або фізіологічних) за 

персональними параметрами з метою проектування та реалізації індивідуальної 

типології людини. При цьому формується: паспорт якості здоров'я, індекс 

якості життя акме-особи; паспорта професіональної акме-орієнтації, 

креативності акме-особи, стійкості до стресів, страху, психологічного тиску, 

ошуканства тощо. Тестування здійснюється у стаціонарному та дистанційному 

режимах. Для дистанційного тестування створено та реалізовано креативні акме 

Веб-сайти. У рамках побудованого креативного акме-Веб-сайта реалізована 

технологічно нова енциклопедія (CyberAcmePedia). В наслідок тестування, 

крім 'видачі' поведінкових методик, алгоритмів і технологій, рекомендацій, 

порад формується 3-х вимірна модель. У моделі відображається індивідуальна 

типологія особи з урахуванням її мети (мрії), ресурсів, випадковостей. 

Тестування за розробленною методикою здійснюється останні чотире роки на 

студентах та викладачах Київського національного університету імені Тараса 

Щевченка, НТУУ 'КПІ', Київського університету імені Бориса Гринченка, в 

Українській Академії акмеологічних наук тощо. 

У створених автором Центрах: "Проблеми акме-Особи", "Тест-

Центрі", "Проблеми Кіберакмеології", "Проблеми КіберАкме – 

Життедіяльності та акме-профорієнтації" – продовжуються дослідження з 

прогнозування поведінки акме-особи (стаціонарно, дистанційно, стаціонарно-

віртуально) в залежності від змін типології людини та її генотипу. 

Результатом роботи КАЕАС – є "побудова" комп'ютерної моделі Особи 

(нормативної та індивідуальної) з метою системного аналізу та видачі особі, 

приймаючої рішення (ОПР) нових технологій, методик, програм, алгоритмів, 



моделей тощо, які синтезують шляхи досягнення конструктивної мети людини 

з урахуванням її індивідуального генотипу, освіти та виховання. 

А у загальному випадку можна сказати, що КІБЕРНЕТИЧНА 

АКМЕОЛОГІЯ (КІБЕРАКМЕОЛОГІЯ) – це нова і перспективна наука, яка 

охоплює широку і глибоку царину проблем, питань, функцій розвитку 

гармонійної акме-особи у теперішній час на Україні і не тільки. Таким чином, 

Акме-ІС це Інформаційна система для аналізу та дослідження потенційно-

ресурсних можливостей Особи на основі її індивідуальної поліакмової моделі з 

метою видачі рекомендацій, методик, технологій для досліджень акме- точок 

Людини у галузях фізичного, духовного, психічного гармонійного розвитку на 

основі: Самоаналізу. Самовдосконалення. Саморозвитку. Само креативності. 

Самореалізації. Само акуталізації. Самоорганізації. Самовизначення. 

Самоконтролю. Само ацікавленості. Само керівництва. Аутотренінгу тощо. 

Мета роботи кіберакмеологічної інформаційної системи – видати 

користувачеві конкретні поради та рекомендації за певним запитом. Це можуть 

бути рекомендації щодо дій особи в конкретній ситуації, або загальні поради 

щодо покращення стану здоров'я, досягнення професійного успіху, набуття 

бажаних особистих якостей тощо.  

Висновки.Дослідження гармонічності Особи – базується на оптимальному 

співвідношенні існування та взаємодії ВНУТРІШНІХ і ЗОВНІШНІХ факторів 

Людини та її боротьби за Ресурси довкілля. 

ВНУТРІШНІ фактори: 

Статеві відмінності та гормональні чинники (фіто естрогени, тестостерон). 

Етасологічні параметри обо вікові характеристики: 1–3 роки, 3–4, 4–6; 6–8; 8–

12 – інфантологічний; 13–17 – пубертологічний; 18–25 – ювентологічний; 25–

45-матурітологічний; 45–60 – пресенологічний; більше 60 – сенектологічний. З 

урахуванням: біосферно-неосферного, геліобіологічного вчення та 

антропокосмізму. Фізіологічний і біологічний, а також психологічний, та 

паспортний (метричний, акушерський) вік. Тип темпераменту: Холерик, 

Сангвінік, Меланхолік, Флегматик (за Гіппократом) – генетично закладена 



основа людської особистості (генетичний скарб). Соціоністичний тип: 

Інтраверт (Інтернал), Екстраверт (Екстернал) – "Локус контроль". Тип 

квадровості: 16 типів. Тип розвитку мозку: Ліва (частіше для чоловіків та 

Інтравертів) / Права півкуля (частіше для жінок та Екстравертів). Форма 

життєдіяльності: Свідома, Підсвідома, Надсвідома. Форма спілкування з 

довкіллям: Егоїзм, Альтруїзм, Альтруїстичний Егоїзм, Егоїстичний Альтруїзм. 

Ступінь Нейротизму – емоційно психологічної нестійкості (нестабільності), 

схильності до психотравм. Наявність і стан 7 – ми енергетичних тіл (енергій) 

Людини. Стан, Енергетика та взаємодія – 7-ми чакр. Вплив 7-ми минулих 

Карм. Наявність, розвиток, енергетика, стан та взаємодія 3-х структур 

(модулів) у Людини: матеріально-фізична та біохімічна; інтелектуальна; 

духовна. Забрудненість організму за рахунок інтоксикації, ліків, привівок, їжи, 

води тощо. Стан Клітин, Органів, Систем органів, Усього Організму. Стан 

імунної, лімфатичної, кровоносної, серцево-судинної, нервової тощо систем. 

Інформаційна забрудненість Психіки. 

1. Отримана Освіта та її характер.Методика (Технологія) виховання: 

Методи та Принципи. Астральні чинники: День і місце народження, Країна 

народження. Штучно придбані (запрограмовані) Рефлекси, Стереотипи. 

Телегонічні чинники впливи (волнова генетика). Ступінь навіювання 

(сугестії) Людини. Вплив Захворювань: Успадкованих, Перенесених тощо. 

2. Хрономедичні чинники. "Статус" народження: природний, кесарівський, 

патологічний – анестезія, манульний, щипці тощо. Інше – таких чинників існує 

більше 4000 (Онто-, філогенез (Енергія, Забрудненість, Захисні сили, 

Успадкованість, Стереотипи, Інстинкти, Рефлекси тощо). 

ЗОВНІШНІ фактори. Засоби масової інформації: ТВ, Радіо, Газети, 

Журнали, Книги, Бігборди тощо. Астральні впливи планет (Луна, Сонце інші 

планети): поточні і прогнозні. Екологічні впливи (Ейкуменні чинники): 

постійні, разові. Гепатогенні зони та їх впливи. Впливи людей: Батьків, 

Родичів, Викладачів, Друзів тощо. Економіка, політика країни де людина 

народилася і живе. Сімейно-побутова ситуація (оточення) та професія батьків і 



родичів. Мезо соціальна сфера. Етнічно-культурна сфера. Професія особи. 

Масові токсикоманії: реклама куріння, алкоголю, ліків тощо.  

З УРАХУВАННЯМ ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПАРАМЕТРІВ Раціонально, 

Прагматично, Логічно оцінити себе – ніхто не зможе. Це можна зробити на 

основі інтегративного креативного ліцензійного КіберАкмеТестування та 

БіоПсихоДіагностики на основі нової технології для вирішення означеної 

проблеми – Кібернетична акмеологія або Кіберакмеологія яка реалізується у 

КАЕАБС. Якісне КіберАкмеТестування – основа діагностування та 

виявлення тренду (домінанти, головного напрямку тощо) удосконалення, 

акселерації потенційно-ресурсних можливостей Людини. Методика 

КіберАкмеТестування психічних, фізичних, духовних можливостей біосних 

Людей базується на основі дуже багатьох чинників (більше 4000).  

Загальний генотип Особи формувався 40 000 років (філогенез) і 

продовжує змінюватися від дня народження Людини до поточного стану 

тестування (онтогенез). При цьому на генетичні риси становлення Людини 

впливають і такі чинники як: методи та принципи виховання, характер і місце 

освіти, харчовий раціон, професія батьків, родичів, особистості, сімейні умови, 

перенесені та успадковані захворювання, масові токсикоманії а також вплив 

ТВ, радіо, рок- музики тощо. 

Враховується і багато іншого, наприклад те, що людина живе у сучасному 

світі і на неї впливає безліч інших факторів, які бажано досліджувати у 

КАМБІС. Важлива також и проблема акселерації потенційно-ресурсних 

можливостей особи вельми актуальна, перспективна і інноваційна. Сучасні 

інформаційні технології дозволяють вирішувати цю проблему із 

застосуванням комп'ютерно-коммунікаційних інноваційних та 

технологічних моделей та методів. При тестуванні автором 

використовуються методики діагностики біологічного рівня особи 

(гемодинамічна, міокинетична, формально-динамічна, нервово-психічна, само 

оціночна, психоенергетична тощо); методики діагностики психічного рівня 

особи (атенційних процесів, типів мислення та рівнів креативності, 



домінуючого стану особи у часі, психофізіологічні, психоемоційного стану, 

моральності, самооцінки, впевненості, відношення до здоров'я, тривожності, 

рівня агресивності тощо); методики діагностики соціального рівня особи 

(комунікабельності, рівня розвитку адаптаційних здібностей, соціально-

психологічної адаптованості, рівня соціальної фрустурованності тощо). 

У створених автором Центрах: 'Проблеми акме-Особи', 'Тест-Центр', 

'Проблеми Кіберакмеології' продовжуються дослідження з прогнозування 

поведінки акме-особи (стаціонарно, дистанційно, стаціонарно-віртуально) в 

залежності від змін типології людини та її генотипу. Для бажаючих регулярно 

проводяться теоретично-практичні семінари-тренінги стосовно застосування 

сучасних інформаційних технологій для акселерації потенційно-ресурсних 

можливостей Людини. Таким чином, можна сказати, що КІБЕРНЕТИЧНА 

АКМЕОЛОГІЯ (КІБЕРАКМЕОЛОГІЯ) – це нова і перспективна наука, яка 

охоплює широку і глибоку царину проблем, питань, функцій розвитку 

гармонійної особи у теперішній час на Україні і не тільки. При цьому Акме- 

Людина може будувати та реалізувати своє функціонально-гармоніне життя на 

основі базових принципів кіберакмеології та кібербіхевіоризму. 
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