
А 
Адаптація (від. лат. adaptatio – пристосування) – пристосування 

структури та функцій організмів до умов існування [118, с. 17], у 
біології: у широкому розумінні – пристосування у процесі еволюції 
будови, функцій, поведінки організмів до певних умов існування: у 
вужчому – зміна чутливості органів відчуття в результаті 
пристосування їх до зміни сили діючих подразників [23, с. 15]. 

Адаптація соціальна – процес взаємодії особистості чи соціальної 
групи з соціальним середовищем; включає засвоєння норм та 
цінностей середовища у процесі соціалізації, а також зміни, 
перетворення середовища у відповідності з новими умовами та цілями 
діяльності [120, с. 19]. 

Б 
Біфуркаційні точки – переломні моменти у функціонуванні 

живих та неживих систем, що пов’язані зі змінами характеру їх 
традиційного розвитку [58, c. 229]. 

Біфуркація (від. лат. bifurcus – двоїння) – двоїння, поділ, 
розгалуження… у педагогіці – поділ старших класів середньої школи 
на два потоки, направлення в освіті [118, c. 84; 120, c. 143; 23, c. 42]. 

Г 
Гомеостаз (гомео + грецьке stasis – незмінність, стан) – відносно 

динамічно постійний склад та властивості внутрішнього середовища 
та сталість основних фізіологічних функцій організму [120, c. 322]. 

Гіпотеза (від грец. – основа, припущення) – науково обґрунтоване 
припущення чи факт, які перебувають поза межами безпосереднього 
спостереження, або закономірний зв’язок явищ, коли його ще не 
можна встановити за допомогою наукового доведення... [23, c. 70]. 

Гомеостазіс (гомео + грецьке stаsis – стояння) – фізіологічна 
сукупність складних реакцій, які застосовують тварини і людина, що 
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спрямовані на усунення чи максимальне обмеження дії різних 
факторів зовнішнього або внутрішнього середовища, що порушують 
відносну динамічну незмінність внутрішнього середовища організму 
[118, c. 140]. 

Д 
Дефініція (від лат. definitio – визначення) – коротке визначення 

змісту якогось поняття [23, c. 88]. 

Дисипація (від лат. dissipatio – розсіювання) енергії – перехід 
енергії упорядкованого руху в енергію хаотичного руху [118, c. 173], 
розсіювання [120, c. 399]. 

І 
Інноваційна інфраструктура – сукупність підприємств, 

організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми 
власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності 
(фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, 
юридичні, освітні тощо). 

К 
Команда (від. фр. commande) – 1) короткий усний наказ 

командира; 2) тимчасова чи постійна організаційна одиниця (група 
військовослужбовців), що призначена для виконання певних задач, 
службових обов’язків чи будь-яких робіт; 3) особовий склад, екіпаж 
судна; 4) спортивний колектив, який очолює капітан [118, c. 243]. 

Критерії статистичні – показники, які поєднують методи 
розрахунку, теоретичну модель розподілу і правила прийняття 
рішення щодо правдоподібності нульової або однієї з альтернативних 
гіпотез. К. с. поділяються на параметричні й непараметричні. В 
перших обов’язково передбачається наявність гіпотези про форму 
розподілу результатів у генеральній сукупності, в той час як 
непараметричні критерії такого припущення не потребують. К. с. 
використовуються для перевірки гіпотез: про належність вибірки 
генеральній сукупності, про достовірність (або відсутність) 
відмінностей між вибірковими середніми арифметичними 
дисперсіями, про зв’язки між ознаками, які вивчаються, про 
достовірність впливу [23]. 
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М 
Метаболізм (від грец. metabole – зміна) – обмін речовин [118, 

c. 312], перетворення [120, c. 805]. 

Методологія – вчення про структуру, логічну організацію, 
методах та засобах діяльності [120, c. 808]. 

Модель (франц. modele, від лат. modulus – міра, зразок, норма) у 
логіці і методології науки – аналог (схема, структура, знакова система) 
визначеного фрагмента природної або соціальної реальності, 
породження людської культури, концептуально-теоретичного 
утворення і т.п. – оригіналу моделі. Цей аналог служить для 
збереження і розширення знання (інформації) про оригінал, 
конструювання оригіналу, перетворення або керування їм. Із 
гносеологічної точки зору модель – це “представник”, “заступник” 
оригіналу в пізнанні і практиці. Результати розробки і дослідження 
моделі за певних умов, що з’ясовуються в логіці і методології та 
специфічних для різних областей і типів моделей, поширюються на 
оригінал. З логічної точки зору подібне поширення засноване на 
відносинах ізоморфізму і гомоморфізму, що існують між моделлю і 
тим, що з її допомогою моделюється (ізоморфний або гомоморфний 
образ деякого об’єкта і є його модель), або на більш загальних 
відносинах. Одним з них є наступне: система М1 є модель системи М2, 
якщо існують ізоморфні між собою гомоморфні образи М11 і М21 цих 
систем (ізоморфізм і гомоморфізм виявляються окремими випадками 
даного відношення: перший виходить при ототожненні М1 з М11 і М2 
з М21 , а другий – при ототожненні елементів в одній із наведених 
пар). Дане відношення, що є, подібно ізоморфізмові, відношенням 
типу рівності, додає модельному відношенню відносний характер, 
тому що порушує питання про вибір моделі й оригіналу в залежності 
від конкретних постановок задач (наприклад, при різних точках зору 
моделлю може бути й аерофотознімок місцевості, і сама місцевість). 
Ситуація відповідає сформованій в науці практиці – оперуванню 
терміном “модель”: система математичних тверджень (аксіом, 
рівнянь), які служать для опису деякої області (областей) реальних або 
абстрактних об’єктів у таких науках, як фізика, космологія, 
математична лінгвістика, математична економіка, кібернетика, 
називається моделлю, у той час як у логіці і математиці цей термін має 
протилежне значення. Під моделлю тут розуміється інтерпретація 
систем логіко-математичних положень. Вивчення таких інтерпретацій 
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виробляється в логічній семантиці, а також у теорії моделей 
математичної логіки, де під моделлю розуміють довільну безліч 
елементів з визначеними на ньому функціями і предикатами. Однак 
незалежно від того, який член відносин аналог – оригінал 
розглядається як модель, остання завжди виконує пізнавальну роль, 
виступаючи засобом пояснення, пророкування й евристики [130, с. 
374]. 

Моделювання – метод дослідження об’єктів пізнання на їхніх 
моделях; побудова і вивчення моделей реально існуючих предметів і 
явищ (органічних і неорганічних систем, інженерних пристроїв, 
різноманітних процесів – фізичних, хімічних, біологічних, соціальних) 
і об’єктів, що конструюються для визначення або поліпшення їхніх 
характеристик, раціоналізації способів їхньої побудови, керування 
ними і т.п. Форми моделювання різноманітні і залежать від сфери 
застосування моделювання та від моделей, що використовують. За 
характером моделей виділяють предметне і знакове (інформаційне) 
моделювання. 

Предметним називають моделювання, у ході якого дослідження 
ведеться на моделі, що відтворює визначені геометричні, фізичні, 
динамічні або функціональні характеристики об’єкта моделювання – 
оригіналу; в окремому випадку аналогового моделювання, коли 
оригінал і модель описуються єдиними математичними 
співвідношеннями (наприклад, однаковими диференційними 
рівняннями), електричні моделі використовуються для вивчення 
механічного, гідродинамічного, акустичного й інших явищ. При 
знаковому моделюванні моделями служать схеми, креслення, 
формули, пропозиції в деякому алфавіті (природної або штучної мови) 
і т.п. Найважливішим видом такого моделювання є математичне 
(логіко-математичне) моделювання, вироблене виразними і 
дедуктивними засобами математики і логіки. Оскільки дії зі знаками 
завжди тією чи іншою мірою пов’язані з розумінням знакових 
конструкцій і їхніх перетворень, побудова знакових (інформаційних) 
моделей або їхніх фрагментів може замінятися уявно-наочним 
представленням знаків або операцій над ними (уявне моделювання). За 
характером тієї сторони об’єкта, що піддається моделюванню, 
розрізняють моделювання його структури і моделювання його 
поведінки (функціонування процесів, що в ньому протікають, і т.п.). 
Це розрізнення набуває чіткого сенсу в науках про життя, де 
розмежування структури і функції систем живого належить до числа 
фундаментальних методологічних принципів дослідження, і в 
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кібернетиці, що робить акцент на моделювання функціонування 
систем. 

Поняття моделювання є гносеологічною категорією, що 
характеризує один з важливих шляхів пізнання. Можливість 
моделювання, тобто переносу результатів, отриманих у ході побудови 
і дослідження моделей, на оригінал, заснована на тому, що модель у 
визначеному змісті відображає (відтворює, моделює) які-небудь його 
сторони; для успішного моделювання цих сторін важлива наявність 
відповідних теорій або гіпотез, що, будучи досить обґрунтованими, 
указували б на рамки припустимих при моделюванні спрощень. 

Моделювання завжди застосовується разом з іншими 
загальнонауковими і спеціальними методами; особливо тісно воно 
пов’язано з експериментом. Вивчення якого-небудь явища на його 
моделі (при предметному, аналоговому, знаковому моделюванні, 
моделюванні на ЕЦОМ) є особливий вид експерименту – модельний 
експеримент, що відрізняється від звичайного експерименту тим, що в 
процес пізнання включається “проміжна ланка” – модель, що є 
одночасно і засобом, і об’єктом експериментального дослідження, що 
заміняє оригінал. У важливому окремому випадку такого 
експерименту – у модельно-кібернетичному експерименті – замість 
“реального” експериментального оперування з досліджуваним 
об’єктом знаходять алгоритм (програму) його функціонування, що і 
виступає як модель. 

Моделювання припускає використання процедур абстрагування й 
ідеалізації. Ця риса моделювання особливо важлива в тому випадку, 
коли предметом моделювання є складні системи, поводження яких 
залежить від великого числа взаємозалежних факторів різної природи. 
У ході пізнання такі системи відображаються в різних моделях, що 
доповнюють одна одну. Більш того, виникають ситуації, коли 
створюються суперечні моделі того самого явища; ці протиріччя 
можуть “зніматися” у ході розвитку науки (і потім з’являтися при 
моделюванні на більш глибокому рівні). Наприклад, на визначеному 
етапі розвитку теоретичної фізики при моделюванні фізичних процесів 
на “класичному” рівні використовувалися моделі, що припускають 
несумісність корпускулярних і хвильових представлень; ця 
суперечливість була переборена створенням квантової механіки, в 
основі якої лежить теза про корпускулярно-хвильовий дуалізм 
фізичної реальності. 

Моделювання глибоко проникає в теоретичне мислення і 
практичну діяльність. Це не тільки один із засобів відображення явищ і 
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процесів реальності, але і критерій перевірки наукових знань, 
здійснюваної безпосередньо або за допомогою встановлення 
відносини розглянутої моделі до іншої моделі або теорії, адекватність 
якої вважається практично обґрунтованою. Застосовуване в органічній 
єдності з іншими методами, моделювання служить поглибленню 
пізнання, його руху від відносно бідних за інформацією моделей до 
моделей, що повніше розкривають сутність досліджуваного об’єкта 
[130, с. 373]. 

П 
Персонал (від лат. personalis – особистий) – особистий склад 

установи, підприємства чи частина цього складу, що являє собою 
групу за професійними чи іншими ознаками... [118, с. 323]. 

Р 
Розвиток особистості – процес формування особистості як 

соціальної якості індивіда в результаті його соціалізації і виховання. 
Маючи природні анатомо-фізіологічні передумови до становлення 
особистості, дитина в процесі соціалізації вступає у взаємодію з 
навколишнім світом, оволодіваючи досягненнями людства. 
Оволодіння дійсністю у дитини реалізується в її діяльності за 
допомогою дорослих, тим самим процес виховання є провідним у 
розвитку її особистості. Розвиток особистості відбувається в 
діяльності, яка керується системою мотивів, притаманних даній 
особистості. Як передумова й результат розвитку особистості 
виступають потреби [23, с. 289].  

С 
Світогляд – форма суспільної самосвідомості людини, через яку 

вона сприймає, осмислює та оцінює навколишню дійсність як світ 
свого буття й діяльності, визначає і сприймає своє місце й призначення 
в ньому. У світогляд входять узагальнені уявлення про світ і саму 
людину, про спрямованість ходу подій у світі, про смисл людського 
життя, історичну долю людства тощо, а також система переконань, 
принципів та ідеалів. Світогляд формується внаслідок практичного 
освоєння духовної культури суспільства (науки, літератури, 
мистецтва), пануючих у ньому політичних, моральних, естетичних, 
правових, релігійних (або атеїстичних), філософських та інших 
поглядів, а також духовних почуттів – громадянських, моральних, 
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естетичних тощо, на які спираються віра й переконаність у реальності 
відповідних громадянських, моральних, естетичних і пізнавальних 
ідеалів, надія на їхнє здійснення. Формування наукового світогляду в 
учнів є найважливішим завданням усієї навчально-виховної роботи 
школи [23, с. 299]. 

Синергізм, синергія (від. грец. synergeia – співпраця, 
співдружність) – комбінована дія двох чи декількох речей, яка 
характеризується тим, що ця дія перевищує дію, яку чинить кожний 
компонент окремо [118, c. 467]. Синергія каталізує, з’єднує і вивільняє 
величезну енергію, приховану в людях. Власне, синергія – це коли ми 
можемо точно сказати, що ціле більше суми своїх частин, а зв’язок між 
частинами цілого і є складовою цього цілого [110, c. 1]. 

Синергія – зростання ефективності діяльності внаслідок 
поєднання, інтеграції, злиття окремих частин в єдину систему за 
рахунок так званого системного ефекту [110, c. 1]. 

Синергія технологічна – трансфер технологій з однієї сфери 
застосування до іншої і, таким чином, відкриття нових ринків 
застосування наявних технологій. Завдяки технологічній синергії нові 
прибуткові ринки можуть бути захоплені без дорогого виведення на ці 
ринки нових продуктів [110, c. 1]. 

Система (від грец. – поєднання, утворення) – сукупність 
визначених елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи 
взаємодія. Системи – це окремі предмети або явища реальної 
дійсності, мислення і пізнання, які складаються з реально виділених 
частин, об’єднаних в єдине ціле. Тому найважливішими рисами 
системи є розчленованість і цілісність. Сукупність якісно визначених 
елементів становить зміст системи, сукупність закономірних зв’язків 
між елементами – внутрішню форму, або структуру системи. Природа 
складових елементів і характер структури системи найрізноманітніші. 
Системи можуть утворювати окремі тіла, явища, процеси, що 
вступають між собою у взаємодію, обмінюються енергією, виконують 
спільну функцію тощо, а також окремі думки, наукові положення, 
абстрактні об’єкти, між якими встановлені певні співвідношення, 
відношення, підпорядкування, послідовності тощо. За характером 
елементів і структури виділяють різні види системи. Найпоширенішим 
є поділ системи на матеріальні, що існують в об’єктивній реальності, 
та ідеальні, що відображають об’єктивний світ і є виразом людської 
свідомості. Матеріальні системи включають в себе системи 
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неорганічної природи (фізичні, геологічні, хімічні та інші) і живі 
системи (клітини, найпростіші і високорозвинені організми, популяції, 
біологічні види, екологічні системи). Особливим класом матеріальних 
систем є система соціальна. Ідеальними системами є поняття, гіпотези, 
теорії, лінгвістичні та логічні побудови тощо. За кількістю елементів 
розрізняють прості і складні системи, за характером зв’язків – 
динамічні і стохастичні тощо. Окремі предмети і явища можуть являти 
собою цілі ієрархії систем. Так, тваринний організм в одному 
відношенні є системою клітин, у другому – системою тканин, у 
третьому – системою органів. Водночас предмет, що сам є системою, 
може бути елементом системи вищого рівня. Так, тваринний організм 
є елементом популяції. В сучасній науці дослідження систем різних 
видів і класів проводиться в межах системного аналізу, різних 
спеціальних теорій систем, у кібернетиці, системотехніці тощо. Існує 
тенденція до створення загального вчення про системи, тобто 
загальних теорій систем. Яскравим прикладом наукового дослідження 
складних систем є здійснений К. Марксом у “Капіталі” аналіз 
буржуазного суспільства. На сучасному етапі розвитку пізнання 
поняття “система” набуло важливого пізнавального значення. Це 
поняття, наприклад, становить основу вивчення проблем управління і 
керування, проблем автоматизації виробництва тощо. Неопозитивізм, 
ідеалістично витлумачуючи тенденцію до широкого використання 
поняття “система” в науці, намагається зобразити її як виникнення 
нової методології наукового пізнання, але це суперечить дійсній 
практиці розвитку науки. Методологічною основою сучасного 
наукового пізнання є матеріалістична діалектика, яка й визначає 
справжнє місце поняття “система” в конкретній методології сучасної 
науки [131, с. 626-627].  

Структура (лат. structura – будова, розміщення, порядок) – 
визначений взаємозв’язок, взаєморозташування складових частин; 
будівля, пристрій чого-небудь [130, с. 347]. 

Спосіб закономірного зв’язку між складовими частинами 
предметів і явищ об’єктивного світу, мислення та пізнання; сукупність 
істотних відношень між компонентами всередині цілого; внутрішня 
будова чого-небудь. Найчастіше структуру розглядають як властивість 
тих предметів і явищ, які становлять системи. В цьому розумінні 
структуру якоїсь системи одержують шляхом фіксації істотних 
відносно стійких зв’язків між її компонентами, частково або повністю 
абстрагуючись від якісних характеристик цих компонентів. Структура 
є законом існування та функціонування системи, забезпечує 
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збереження її основних властивостей при різноманітних змінах. 
Внаслідок відносної незалежності зв’язків від якісних характеристик 
елементів та сама структура може виступати як спосіб організації 
найрізноманітніших систем, а тому вона є виявом спільності, 
подібності часто якісно дуже різнорідних систем. Структури 
поділяються: за сферою існування – на матеріальні (фізичні, біологічні 
тощо) та ідеальні (психічні, пізнавальні); за характером зв’язку – на 
порядкові, композиційні, топологічні; за роллю – на субстанціональні 
та функціональні; за багатоманітністю зв’язків – на прості і складні 
тощо. Особливим типом складної структури є структура соціальна, яка 
виражає властиві даному суспільству спосіб виробництва, розподіл 
праці, взаємовідносини класів та інших соціальних груп, форми 
політичної організації, явища духовної культури. В якісному 
відношенні структури вивчаються природничими і суспільними 
науками, абстрактні структури, що охоплюють найзагальніші риси 
об’єктів, – математикою, логікою, кібернетикою. У зв’язку з широким 
застосуванням  поняття  “структура” набуло  важливого 
методологічного значення. Воно, зокрема, є основою методу 
моделювання, умовою екстраполяції різних способів розв’язання задач 
з одних галузей науки на інші, є одним з центральних у системному 
аналізі та структурно-функціональному аналізі. В сучасній буржуазній 
філософії існує тенденція до перебільшення ролі структури у науці. 
Перекручуючи зміст поняття “структура”, ідеалізм намагається надати 
йому статусу основи методології сучасного наукового пізнання, 
особливо пізнання суспільних явищ (див. Структуралізм). 
Спростовуючи ці ідеалістичні уявлення, об’єктивно наукове розуміння 
структури дає діалектичний матеріалізм [131, с. 667-668]. 

Стиль – відносно стійка сукупність характерних і повторюваних 
рис людини, які виявляються у її мисленні, поведінці, спілкуванні. 
Стиль виробляється в ході теоретичного і практичного освоєння 
людьми навколишньої дійсності і передбачає, з одного боку, гнучке 
пристосування до неї, а з другого – її революційну зміну. У стилі 
відбиваються потенції, схильності, здібності, характерологічні риси, 
звички особистості. Розрізняють стиль мислення і поведінки окремого 
індивіда (індивідуальний стиль), а також стиль поведінки групи, 
колективу [23, c. 320]. 

Ш 
Штат (від. лат. status – стан, положення) – 1) постійний склад 


