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Механізми формування та прийняття рішень за умов невизначеності 
 
Актуальність. При виконанні функціональних обов’язків особистістю в 

нормальних умовах процес контролю стану техногенних виробничих структур 
проходить на нижньому рівні нейропсихічної напруженості, рівень напруги 
індивіда залежить як від психофізіологічних так і від інтелектуальних 
характеристик оператора, який приймає цілеспрямовані функціональні 
рішення, згідно з правилами і нормами управління, розпрацьованими для 
конкретної структури. При збої режимів функціонування об’єктів 
(технологічних) або управляючих команд (колективів) за рахунок дії збурень і 
загроз, виникає ситуація невизначеності в діях на першому етапі впливу на 
об’єкт і сприйняття ситуації особистістю оператора (керівника команди). При 
цьому час перебування в стані невизначеності може бути достатнім для 
розвитку аварійної ситуації, якщо вчасно не сформулювати спосіб ліквідації і 
реалізації загрози. Процес формування та прийняття цільових рішень є 
важливою проблемою при підборі та навчанні операторів. 

В основі операторно-логічної моделі мислення лежать дві гіпотези [6]: 
 одноканальність свідомості; 
 несумісність в свідомості оператора оперативних і логіко-

психологічних компонент мислення. 
Процес мислення виступає як активна діяльність: 
 конкретна інтелектуальна дія; 
 генератор (інтелектуальний) для виконання процедур аналізу, синтезу, 

узагальнення ходу подій на основі сценарію розвитку; 
 ієрархія рівнів мислення – свідомий, підсвідомий, буферний. 
Алгоритм описує систему дій і відношень, інваріантну відносно символів, 

чисел, знаків. Застосування і реалізація алгоритмів є інтелектуальним процесом 
переробки, перетворення, опрацювання інформації (даних для прийняття 
рішень). Множина інтелектуальних дій, відповідно до їхніх функцій, при 
рішенні задач [6] розбивається на: 

 інтелектуальні дії аналізу ситуації; 
 виконавчі дії по управлінню механізмами системи; 
 контрольно-управляючі – класифікація ситуації та прийняття рішень. 
Алгоритм, обраний на початку інтелектуальної діяльності не є елементом 

процесу мислення. Жорстка упорядкованість алгоритмічної структури 
розмивається невпорядкованістю мислення (евристики) за рахунок нечіткості 
формулювання цільових задач. При багатократних процедурах застосування 
алгоритму для певних проблемних ситуацій на рівні підсвідомості формується 
схема розв’язання проблем на основі аналогій для класів алгоритмів. 
Послідовність відображається через ієрархічну структуру зв’язаних 
нейромереж з єдиним кодом представлення інформації [1-4]. 

Підключення нейромережі в області ядра свідомості сприймається як дія 
розв’язання задач (здогад). Тобто, – утворюється пізнавальна нейроструктура. 

В системі виконання дій можна виділити: 



 функції орієнтування і контролю в об’єктній ситуації; 
 функції управління на основі класифікації потоку образів; 
 функції виконавчих дій по зміні стану об’єкта; 
 функції накопичення знань про дії на основі аналізу цих дій. 
Логіко-психологічні координати (ЛПК) виявляють проблемну ситуацію, 

сприяють вивченню системи цільових дій, які ведуть до розв’язання задачі, 
тобто – виконують когнітивну функцію на процес навчання способом 
розв’язання проблем [5]. 

Переважно людина, яка не знає спеціальних прийомів, розв’язує задачу 
методом послідовних наближень, відкинення непотрібних варіантів як 
скорочення вибору альтернатив в процесі верифікації, на основі генерації 
гіпотез (модель досягнення мети). 

Процес згортання нейропроцесорних когнітивних структур при освоєнні 
понять з допомогою алгоритмів завершується утворенням локальних 
операторно-логічних форм у вигляді ЛПК. 

Дослідження процесу розв’язання задач ЛПК ґрунтується на можливості 
виділення груп детермінованих дій на основі евристичних орієнтирів до 
цільової області, які необхідно вивести з підсвідомості до явного користування. 

При заданих зовні алгоритмах виникає проблема нерозуміння ролі 
окремих дій в загальній структурі. При освоєнні алгоритму він вже 
використовується ЛПК блочним способом (блок формується згідно з логічним 
ланцюгом з циклічною структурою процесу прийняття рішень) [5]: 

 дія узгоджена з цільовим завданням; 
 оцінка результату дії; 
 кінець дії відносно цілі; 
 повернення на початок циклу; 
 корекція способу цільових дій; 
 формування нової дії; 
 повернення в цикл. 
Людина в процесі розв’язання задачі, розбиває програму на інформаційні 

кванти, прив’язуючи до їх адреси координати ЛПК. Для кожного ЛПК має 
місце ієрархічне перекодування алгоритму, пристосування до особливостей 
мислення, яке відображає логічну структуру процедури розв’язання задач. 

Механізми мислення ЛПК неможливо привести до формальних описів. 
При розпізнаванні загального методу розв’язання задачі ЛПК (придумування 
процедури рішення), він наближується до формування стратегії на основі 
евристичних компонент – звернутих схем-суджень і дій [6]. При доведенні ідеї 
рішення формуються нові логічні координати, до яких прив’язуються системи 
елементарних інтелектуальних дій і, відповідно, формується стратегія вищого 
рівня, на якому взаємодіють логічні і евристичні схеми процедур рішення 
задачі. 

Схеми розв’язання задач на основі інтуїції є значно ширшими ніж логічні 
правила і процедури. При цьому форми і схеми кодування включають 
перетворення нульової алгебри і логіки, які ведуть до досягнення мети. 

    1 2 3 1        n n ci  – послідовна схема дій. 



 1 2 1       n n  – схема невпорядкованого плану дій. 
Людина при оцінці ситуації, в процесі розв’язання проблеми, яка не знає 

спеціальних прийомів, формує метод послідовних пропозицій і відсікає варіанти 
в процесі верифікації, звужуючи клас альтернатив [6]. 

Сформульовані в пам’яті ЛПК задачі пов’язані із системами обернених 
асоціацій в нейроструктурах мозку, що свідчить про наявність згенерованих 
прямих зв’язків в зворотному напрямку. 

При машинному аналізі ситуацій використовуються закладені в базу 
програми і алгоритми, додаткові знання не використовуються. Для ЛПК немає 
альтернативи готової програми для аналізу ситуації, але наявні знання є 
основою синтезу схеми аналізу на основі опорного базису відповідно 
структурованих знань і даних. 

 
Висновок Відображення імовірнісної структури динамічної ситуації є 

активним процесом на основі розмитих оцінок. Механізм функціонування 
нейпроцесора в режимі оцінювання ґрунтується на гіпотезі одноканальності 
свідомості і багатоканальності інтуїції. Кодування когнітивних дій при цьому 
проходить на основі синтезу внутрішньої мови нейропроцесора та 
структуруванні елементів мислення. 
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