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Результати нещодавніх досліджень форуму в Давосі з приводу визначення 
основних навичок, що формуватимуть ринок праці у недалекому майбутньому, 
поставили на перші щабелі критичне мислення, творчі здібності і когнітивну 
гнучкість. Це є свідченням того, що когнітивна складова у трансформаційних 
процесах Індустрії 4.0 [1] є домінуючою і актуалізує увагу до вивчення 
когнітивних процесів.  

У даній роботі ми аналізуємо можливості двох системних підходів 
комп’ютерного моделювання процесів творчого мислення. Перший з них 
базується на моделі простору мислення, що містить дискретні мислення елементи, 
кожен з яких відповідає даному етапу мислення людини в процесі його переходу 
до вирішення проблеми [2]. Елементи мислення можна розділити на різні групи 
для різновидів моделі. Зокрема, це можуть бути три групи: ефективні, 
неправильні та проміжні кроки. У цьому випадку можуть бути записані три 
диференціальні рівняння, які описують кінетику кроків кожного типу. Такі 
рівняння відомі в природничих науках і добре вивчені математично. Аналіз 
результатів моделювання дозволяє вказати нові принципи розробки 
комп'ютерного тестування параметрів мислення. 

Другий підхід використовує останні досягнення в галузі вивчення складних 
систем різної природи – фізичних, технічних, економічних, соціальних, 
біологічних, когнітивних тощо. Вони отримані, завдячуючи в основному 
міждисциплінарним наукам, котрими є синергетика і теорія складних мереж 
(complex networks) [3, 4].  

Теорія складності вивчає динамічні процеси у незворотних 
багатокомпонентних інтерактивних адаптивних системах. Вона розглядає 
причини і механізми виникнення нових режимів і структур, вивчає характерні 
масштаби і швидкості перехідних і сталих процесів, передбачає ймовірні зміни 
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системи і вказує на те, як можна було б управляти неочікуваними динамічними 
режимами, що виникають в складних системах. Саме теорія складних систем зі 
своїм багатим міждисциплінарним арсеналом методів і алгоритмів є адекватним 
інструментом для аналізу складних динамічних процесів і систем.  

Основна ідея застосування теорії складних систем зводиться до введення мір 
складності та аналізу їх динаміки в процесі функціонування системи [5]. 
Переважна більшість запропонованих мір складності використовувалась для 
дослідження соціально-економічних систем і їх адаптація до когнітивних 
процесів у системах соціально-гуманітарних не є очевидною. Порівняння 
відповідних мір складності (алгоритмічних, фрактальних, хаос-динамічних, 
рекурентних, неекстенсивних, нереверсивних, мережних, мультиплексних та ін.) 
з динамікою власне системи, яка описується часовим рядом або мережею, дає 
можливість, по-перше, класифікувати когнітивні процеси за складністю, і, по-
друге, ідентифікувати і передбачити ті чи інші критичні стани. На деяких 
прикладах продемонстрована можливість використання ключових моделей і 
методів при дослідженні когнітивних процесів.  
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У навчальних закладах України навчаються сотні тисяч молоді, з яких 
значний відсоток має певні вади в стані здоров’я постійного чи тимчасового 
характеру, котрі пов’язані з недоліками фізичного розвитку і зниженими 


