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Р н н к  «профільна освіта репону» є проектом, що ствеРД кує По 
інізаційно-економічний механізм функціонування освіти, новий п! 

фінансування освітньої діяльності та нові критерії встановлення со? Д *»
економічної ефективності освітньої діяльності для сусшльства Кпем,...... а:"'"0'

Орі
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'Ини
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СКЛАДНОСТІ

й

В останні 10-15 років все більшою популярністю копр 
дискретної математики, яка отримала назву теорії складних ^ ЄТЬСя ГалУзь 
пеПуогкз) [1]. Вона вивчає характеристики мереж, враховуючий* С̂0ПП,ІРї
топологію, але й статистичні властивості, розподіл ваг т т м „„ НЄ.Т1л 

, . , . ґ  ^ 4X1 окремих вузлів і Паг
ефекти розповсюдження інформації, СТІЙКІСТЬ і ТП їїп реоеР7 . . , АЛ1* Д ° складнихвідносяться електричні, транспортні, інформаційні, соціальні -  Р 
нейронні та інші мережі. Мережна парадигма стала домінчоТ™™ 
дослідженні складних систем. По-перше, складність є печі™.™™, ЛР"

дослідження самої

складної системи дозволяє ввести нові міри складності, які не існують ДІЯ 
інших форм представлення системи, зокрема, часового ряду.

Запропоновано кілька підходів до перетворення часових послідовностей) 
складні мережеподюні відображення. Ці підходи можна умовно поділити на два 
класи. Перший оазується на дослідженні опуклості послідовних значень 
часового ряду і отримав назву графів видимості (уізіЬіІііу £гарЬ) [2]. Певна 
модифікація, яка фіксує точку спостереження видимості, одержала назву 
горизонтального графу видимості. Другий аналізує взаємну наближеність 
різних сегментів часової послідовності і використовує техніку рекурентного 
аналізу. Нарешті, якщо в основу формування зв’язків елементів графа покласти 
кореляційні зв’язки між ними, отримаємо кореляційний граф. Головне 
призначення таких методів полягає у тому, щоб точно відтворити інформацію 
яка зберігається у часовому ряді, в альтернативній математичній структура 

В роботі розглядаються динамічні властивості топологічних 
спектральних [3] властивостей складних систем економічної природи 
класифіковані міри складності. Порівняння останніх з відповідною  ^ ^ , к1І 
вихідного часового ряду дозволяє нам співставити критичні коНКретя,л 
системи, що описується часовим рядом, з характерними змінам  ̂^  Кр1ітИчк- 
мір складності. Виявилось, що кількісні міри складносп^реа ^  ^  в 
зміни в динаміці складної системи, що дозволяє в и к о р

БВЄДЄІИ

ностики та прогнозування кризових явищ.
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У  ОСВІТІ

У непростих демографічних та соціально-економічних умовах 
здійснюється модернізація мережі навчальних закладів різних типів, 
реорганізація і кооперація їх з метою більш ефективного використання 
матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів для 
забезпечення доступності та якості освіти. Нинішній рівень освіти в Україні не 
дає їй змоги повною мірою виконувати функцію ключового ресурсу соціально - 
економічного розвитку країни і підвищення добробуту громадян. Залишається 
низькою престижність освіти і науки у суспільстві [4].

У сучасному суспільстві все більше уваги приділяється інноваціям. Вони 
охопили майже усі сфери людського життя. По-перше, це стосується 
економічного зростання держави, що визначається провідною роллю науково- 
технічного прогресу і інтелектуалізацією основних факторів виробництва. При 
цьому завдання з досягнення високих економічних результатів не може бути 
вирішене без переорієнтації економіки країни на інноваційний шлях розвитку.

В даний час основними носіями інноваційної спроможності нації є 
університети, у цих умовах на вищі навчальні заклади покладається завдання 
щодо інтенсифікації інноваційної діяльності. Іншою причиною звернення вузів 
до даної діяльності стало скорочення їх державного фінансування. Слід
заважити , що це загальносвітова тенденція , яка обумовлена об'єктивними 
економічними, демографічними та соціокультурними процесами, що 
протікають в суспільстві [1]. У даних умовах актуалізується проблема 
переосмислення місця і ролі вузу в системі суспільних інститутів. Прагнучи 
вижити в нових соціально-економічних умовах, університети в першу чергу 
звертаються до інноваційної діяльності [3].

Поняттям «інновація» позначають нововведення, новизну, зміну, введення 
чогось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення 
нового в цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію 
спільної діяльності вчителя і учня. Інновації самі по собі не виникають, вони є 
результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих
учителів і цілих колективів [2].

Основу інноваційних процесів в освіті складають дві важливі проблеми 
педагогіки - проблема вивчення, узагальнення і поширення передового
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