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МОДЕЛЬ ЗНАНЬ НАВЧАЛЬНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ 

ОБЛАСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА  
 

Анотація 

В статті проведено аналіз підходів до побудови моделі фахівця, зокрема моделювання 
знань для предметних областей. Розроблено п’ятикомпонентну модель знань інженера-
педагога предметної області навчального курсу «Інтелектуальні технології управління 
прийняття рішень», що викладається студентам інженерно-педагогічного факультету за 
спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». Найбільш універсальними, 
що відповідають вимогам та відносно легко налаштовуються на конкретну предметну 
область є семантична та фреймова моделі. 

 
MODEL WIEDZY DLA RÓŻNYCH OBSZARÓW PRZEDMIOTÓW  
PEDAGOGA-INŻYNIERA  

Streszczenie 

Artykuł zawiera analizę podejścia do budowy modelu specjalisty, szczególnie modelowania wie-
dzy dla różnych obszarów przedmiotów. Opracowano pięć elementów modelowania wiedzy pe-
dagoga inżyniera przedmiotu „Technologie intelektualne zarządzania podejmowaniem decyzji”, 
który jest wykładany studentom Wydziału Inżynierii Pedagogicznej, specjalności „Przygotowanie 
zawodowe. Technologie komputerowe”. Najbardziej uniwersalne w modelach; to, co spełnia wy-
magania i stosunkowo łatwo dostosować do każdego obszaru przedmiotu, jest semantyzm i kon-
strukcja modeli.   
 
THE KNOWLEDGE MODEL FOR DIFFERENT AREAS OF SUBJECTS  
OF ENGINEER TEACHER 

Summary 

The article concerns the analysis of the approaches to the construction of the model of specialist, 
particularly knowledge modeling for different areas of subjects. The five elements have been de-
veloped for knowledge modeling of engineer teacher of the course “Intellectual technologies of 
decision making management”, which is taught for the students of the Faculty of Pedagogical En-
gineering, specialty “Vocational education. Computer technologies”. The most universal in mod-
els are; which complies with the requirements and relatively easy to adapt them to each area of the 
subject; the semantic and frame of models. 

 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. У зв’язку з динамікою розвитку суспільства, що викликає 



ЦІДИЛО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 64

постійні зміни та вдосконалення вимог до освіти постає проблема постійного 
оновлення змісту навчання, що заданий характером та системою дій та знань, які 
забезпечують виконання цих дій певної спеціальності з метою підвищення фахової 
підготовки. Тобто сучасна система підготовки фахівців для професійної школи ставить 
перед навчальним процесом нові умови, як у частині його змісту, методів, способів  
і форм навчання, так і у частині їх організації і управління. 

Завдання визначення змісту навчального курсу вирішується в процесі 
структурування знань цього курсу, в термінах інженерії знань – моделювання 
навчальної предметної області, або побудови предметної моделі студента [3, с.79]. 
Знання про вимоги до кінцевого стану студента як до фахівця в цілому називають 
нормативною моделлю студента. Частину нормативної моделі щодо будь-якого 
навчального предмету називають предметною моделлю. 

Модель виступає як аналогія і є проміжною ланкою між висунутими теоретичними 
положеннями та їх перевіркою в реальному педагогічному процесі. Одна з основних 
вимог моделі – адекватність (відповідність реальній дійсності за основними суттєвими 
властивостями і параметрами) [2, с.516]. Модель є засобом виділення і узагальнення 
різних властивостей об’єкта, а також характеризується аналітичними й синтезуючими 
функціями. За їх допомогою об’єкт вивчається за елементами, які потім об’єднується  
в єдине ціле на основі закономірностей, роздумів і логічних узагальнень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний аналіз літератури показав, 
що єдиного підходу до використання моделювання в навчальній діяльності немає. 
Питання застосування методів системного моделювання розглянуто в працях 
В.Г.Афанасьєва, Б.А.Глинського, В.А.Штофф та ін. Структурування знань про моделі  
і педагогічній науці – Т.Б.Гуменюк. З позиції компетентнісного підходу моделі 
фахівця: В.О.Зінченко, та ін. Моделювання навчального процесу в аспекті синергетики 
– М.М.Окса. Найбільш цікавими для нас є роботи В.В.Любченко та О.Г.Євсеєва, що 
присвячені розгляду питань моделювання знань для предметних обласей навчальних 
курсів. Недивлячись на різнорідність вихідних позицій, всі автори підкреслюють 
важливість моделювання в процесі навчання. 

Метою статті є розробка моделі знань інженера-педагога для предметної області 
навчального курсу «Інтелектуальні технології управління прийняття рішень» 
спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». 

Виклад основного матеріалу. Основним поняттям методу моделювання  
є «модель», яке ввів в обіг ще в XVII ст. німецький філософ Г.Лейбніц як форму знань 
про довкілля, інформаційний еквівалент конструйованого об’єкта. Поняття «модель» 
можна інтерпретувати з різних сторін. Цей термін, наприклад, у перекладі  
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з французької мови означає «міра, зразок, норма, що асоціюється з аналогом, схемою, 
структурою»; з латинської – «образ, зменшений варіант, що передбачає спрощений 
опис складних явищ або процесів». В.О.Штофф цим терміном позначає таку уявну або 
матеріально реалізовану систему відображення або відтворення об’єкта дослідження, 
що її розуміння дає нам нову інформацію про цей об’єкт [8, с.41]. Таким чином, 
визначення моделі за В.О.Штофф має чотири базові ознаки: модель – уявна або 
матеріально реалізована система; відображає об’єкт дослідження; може заміщати 
об’єкт дослідження; її вивчення дає нову інформацію про об’єкт [8, с.54].  

Особливістю моделей, що розглядаються в роботі [6] є те, що вони призначені для 
моделювання предметних областей навчальних курсів. Зокрема, виділено п’ять видів 
моделей: продукційна модель, предикатна модель, нейронні мережі, семантичні мережі 
та фреймова модель. Незважаючи на те, що на сучасному етапі розроблені та 
використовуються різноманітні моделі представлення знань, формальної процедури 
вибору найкращої для заданої предметної області не існує. Це приводить до 
необхідності вибирати засоби моделювання для різноманітних умов. В [4] 
сформульований та в [6, с.459] доповнений наступний перелік якісних критеріїв для 
оцінки моделей представлення знань: 

1. рівень складності (абстрактності) елемента знань, з яким працює модель; 
2. універсальність представлення знань – можливість опису знань із різних 

предметних областей; 
3. природність і наочність представлення знань при використанні; 
4. здатність моделі до навчання і формування нових, несуперечливих знань; 
5. розмірність моделі, за об’ємом пам’яті, що необхідна для збереження елемента 

моделі; 
6. зручність розробки системи на основі моделі; 
7. здатність до опису локальних і глобальних цілей. 
Практична цінність моделі в педагогічному дослідженні визначається її 

адекватністю явищу (об’єкту, системі, середовищу), що вивчається та наскільки вірно 
враховані на етапах побудови моделі основні принципи моделювання, які, в першу 
чергу, визначають можливості та тип моделі, а також її функції в педагогічному 
дослідженні [1, с.67]. 

З позиції педагогічного моделювання, щоб майбутня модель відповідала своєму 
призначенню, недостатньо створити просто модель необхідно, щоб вона відповідала 
низці вимог, зокрема: інгерентність, тобто достатня ступінь узгодженості створюваної 
моделі з середовищем; простота – у моделі неможливо зафіксувати все різноманіття 
реальної ситуації, завжди повинна залишатися певна можливість на імпровізацію  
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а також простота моделі неминуча через необхідність оперування з нею, використання 
її як робочого інструменту, який повинен бути при розгляді і зрозумілий, і доступний 
кожному, хто буде брати участь у реалізації моделі; адекватність моделі – вона є досить 
повна, точна і істинна [1, с.68]. 

У модель фахівця включається «… сукупність вимог … до рівня професійної  
і соціальної компетенції, що дає змогу успішного виконання функцій, які складають 
структуру професійної діяльності; до професійно і соціально значимих особистісних 
рис і якостей фахівця; до його загальної і професійної культури; до навичок 
міжособистісного ділового спілкування; до моральних принципів і переконань та їх 
прояву у вчинках; до рівня креативності, розвитку інноваційного характеру мислення  
і психологічної спрямованості на постійне самонавчання, самовиховання і само-
вдосконалення» [7, с.10]. 

Такі вимоги широко висвітлюють вимоги, що висуваються до фахівця, але вони 
дуже загальні, тому призвані служити «… лише своєрідним орієнтиром, але ніяк не 
категоричним імперативом для проектування, організації і практичної реалізації 
процесів … професійної підготовки, освіти, виховання і особистісного розвитку» [7, 
с.12]. 

Найбільшого теоретичного обгрунтування на сьогодні дісталися моделі, що 
визначають зміст знань, вмінь та навичок. Мета навчального процесу визначається 
через чотири основні елементи змісту освіти [5, с.254-255], які обгрунтовані 
І.Лернером: інформація, яка підлягає засвоєнню, тобто перетворенню в знання; вміння  
і навички як способи діяльності на основі набутих знань; досвід творчої діяльності; 
досвід емоційно-цінісного ставлення до світу, діяльності, наукових знань, моральних 
норм, ідеалів. 

Тобто, з позиції інженерії знань, до однієї частини відносяться знання, що 
безпосередньо становлять зміст навчального предмета, його семантику. Це предметні 
знання. Інша частина знань це, по-перше, знання, що обслуговують предметні знання. 
До них відносяться, наприклад, викладення, тлумачення, пояснення і т.п. Це так звані 
фонові знання. По-друге, це – знання про застосування і використання предметних 
знань в інших дисциплінах, а також в техніці, в житті тощо. Ці предметні знання, 
структуровані певним чином, породжують семантичну предметну модель студента [3, 
с.79]. 

Розрізняють знання декларативні і процедурні. Перші являють собою твердження, 
або декларації, про об’єкти предметної області, їх властивості і відносини між ними. 
Загально прийнята точка зору тут полягає у тому, що декларативні знання – це факти  
з предметної області, або фактичні знання. Процедурні ж знання – це правила 
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перетворення об’єктів предметної області. Процедурні знання складають процедурну 
предметну модель студента. Спосіб дій реалізовується в практичній діяльності через 
уміння. Знання ж виступають як засоби, за допомогою яких формуються уміння.  
В інженерії знань уміння трактуються як поведінкові, або операційні, знання. 
Механізмом формування умінь є оперування знаннями (як декларативними, так  
і процедурними), що виявляється в поведінці людини. Таким чином, предметна модель 
студента включає в себе вміння, які мають бути сформовані в процесі навчання. 
Перелік цих умінь називають операційною предметною моделлю студента [3, с.79]. 

Предметна модель повинна дати більш-менш укрупнене уявлення, про що знання. 
Це звичайно робиться через перелік тем, тематично. Перелік тем, що підлягають 
вивченню, називають тематичною предметною моделлю студента. Дуже важливо 
визначити, яку роль відіграють ті або інші знання, які функції вони виконують, тобто 
здійснити функціональне структурування. Це можна зробити, склавши перелік 
функціональних рубрик, визначивши таким чином функціональні знання, що 
породжують функціональну предметну модель студента.  

Таким чином, мова йде про п’ятикомпонентну предметну модель студента, що для 
нас є найбільш прийнятною та складається з тематичної, функціональної, процедурної, 
операційної і семантичної частин [3, с.80]. 

Загальні принципи моделювання навчальної предметної області детально 
розроблені Г.О. Атановим і застосовані для створення предметної моделі студента  
з загальної фізики, української мови, вікової психології, вищої математики та ін. [3, 
с.80]. Побудуємо дану предметну модель студента з дисципліни «Інтелектуальні 
технології управління прийняття рішень», що викладається студентам інженерно-
педагогічного факультету спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»  
в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира 
Гнатюка. 

 
 

1. Тематична предметна модель 
 
Тематична компонента предметної області, або тематична предметна модель студента – 
це звична всім програма курсу, що читається. Вона будується саме за тематичним 
принципом, в ній перераховуються розділи і теми, які підлягають вивченню. При цьому 
можлива деталізація різної міри, але все-таки завжди це не самі предметні знання, не їх 
зміст, а їх назви. Це певні властивості, певні характеристики предметних знань, знання 
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про предметні знання, які називають метазнаннями. Таким чином, тематична предметна 
модель являє собою метазнання предметної області. 

Тематична предметна модель студента – це природна і зручна для планування  
і організації навчального процесу модель. Більш того, вона є обов’язковим 
нормативним документом, підготовка будь-якого навчального курсу починається з її 
створення (тобто зі створення програми курсу). Однак вона дуже укрупнена  
і неконкретна для того, щоб її можна було використовувати з метою діагностики.  

При побудові тематичної компоненти предметної моделі студента  
з інтелектуальних технологій управління прийняття рішень до неї включаються теми, 
що відповідають цілям і змісту навчання спеціальності «Професійна освіта. 
Комп’ютерні технології». Так, наприклад, змістовий модуль «Основи нечітких множин 
і нечіткої логіки» для студентів вказаної спеціальності містить теми, вивчення яких дає 
змогу сформувати уміння, необхідні для вирішення інженерних задач із застосуванням 
апарату нечіткої логіки. Це теми, пов’язані з функціями належності нечітких множин, 
операціями над нечіткими множинами та нечіткими відношеннями, системами 
нечіткого висновку, а саме: 

- характеристики нечітких множин; 
- типи функцій належності; 
- нечіткі оператори; 
- характеристики нечітких відношень; 
- операції над нечіткими відношеннями; 
- нечітке відображення; 
- нечітка та лінгвістична змінна; 
- елементарні нечіткі висловлювання; 
- нечіткі лінгвістичні висловлювання. 

 
 
2. Функціональна предметна модель 
 
Як вже було відмічено, функціональна компонента предметної області, або 
функціональна предметна модель студента показує, яку роль відіграють ті або інші 
предметні знання. Тому функціональна предметна модель – це так само, як і тематична 
модель, метазнання. Вони мають певну структуру по горизонталі, яку можна передати 
за допомогою певного набору рубрик. 

Роль знань, їх функції залежать від конкретного предмета, однак при цьому існують 
загальні для всіх предметів рубрики, наприклад, «поняття», «властивості». Окремі 
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предмети можуть мати специфічні для них рубрики, визначувані сутністю цих 
предметів. Наприклад, для математичних дисциплін виділені такі рубрики: визначення 
об’єктів; визначення понять; визначення операцій над об’єктами; властивості об’єктів; 
властивості операцій над об’єктами; формулювання теорем і наслідків з них тощо [3, 
с.81]. Рубрики мають наповнення, яке передає семантику предметної області. 

Функціональна предметна модель дозволяє в необхідній мірі деталізувати те, що 
студент повинен знати. Мова тут йде про знання на репродуктивному рівні, тобто знати 
– значить пам’ятати. Наприклад, з змістового модуля «Основи нечітких множин  
і нечіткої логіки» студент повинен знати (по суті справи, пам’ятати): 

- визначення нечітких множин; 
- рекомендації з побудови функцій належності; 
- визначення операцій: перетину, об’єднання, різниці; 
- визначення поняття нечіткі відношення і способи його задання; 
- властивості нечітких відношень; 
- визначення нечіткої величини, числа та інтервалу; 
- операції над нечіткими числами та інтервалами; 
- визначення нечіткого висловлювання і нечіткого предиката; 
- прямий і зворотній методи виводу висновків в системах нечітких продукцій; 
- визначення базової архітектури систем нечіткого висновку; 
- формування бази правил систем нечіткого висновку, фаззифікація, агрегування, 

активізація, акумуляція, дефаззифікація. 
 
 
3. Процедурна предметна модель 
 
Процедурна предметна модель студента описує принципи і порядок перетворення 
об’єктів предметної області. Це можуть бути алгоритми, методики, інструкції, стратегії 
прийняття рішень. Наприклад, у змістовому модулі «Створення систем управління 
прийняття рішень на основі нечіткої логіки» можуть бути виділені алгоритми, які 
розподіляються за наступними рубриками: 

- побудова тривимірних графіків та їх редагування; 
- редактор нечіткого висновку FIS; 
- задання області визначення лінгвістичної змінної, типу і кількості терм-множин, 

правил логічного висновку; 
- алгоритми навчання нечітких систем Сугено і Мамдані; 
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- дослідження впливу методу дефаззифікація на результати нечіткого логічного 
висновку; 

- використання програм antis і пакету програм Optimization Toolbox; 
- побудова системи прийняття рішень в техніці, економіці, освіті на прикладах. 

 
 
4. Операційна предметна модель 
 
Операційна предметна модель студента є переліком умінь, якими повинен оволодіти 
студент у результаті засвоєння предметних знань. Засвоєння будь-якого навчального 
предмета означає послідовне освоєння таких видів умінь: базових, методологічних, 
загальних [3, с.82]. Предметні уміння визначаються характером предмету, що 
вивчається. На основі всіх цих умінь будується система умінь, яка і є операційною 
предметною моделлю. 

Ці уміння розділяють на прості і складні уміння. Наприклад, з нечіткої логіки 
можна виділити такі складні уміння: 

- створювати та редагувати тривимірні графіки; 
- побудова нечітких систем за допомогою FIS-редактора; 
- визначати області значень лінгвістичної змінної; 
- визначати тип і кількість терм-множин; 
- визначати кількість правил логічного висновку; 
- досліджувати вплив методів дефаззифікації на якість системи нечіткого 

логічного висновку. 
При цьому, наприклад, складне уміння «створювати та редагувати тривимірні 

графіки» складається з таких умінь: 
- будувати тривимірні лінії; 
- будувати поверхню; 
- створювати контурні графіки; 
- виконувати редагування графіків. 
У свою чергу, уміння «будувати поверхню» складається з більш простих умінь: 
- використання функції mesh з трьома вхідними аргументами; 
- застосування команд hidden off і hidden on; 
- застосування команд meshc і meshz; 
- використання функції surf з трьома вхідними аргументами; 
- застосування команд shading flat, shading interp, shading faceted; 
- використання операторів циклу for і while; 
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- виділення пам’яті під масив. 
 
 
5. Семантична предметна модель 
 
Як було сказано раніше, предметні знання складають основу семантичної моделі 
навчальної предметної області, або семантичної предметної моделі студента. Однак ці 
знання не виділені спеціально, вони розподілені по всьому курсу, переплітаються  
з іншими знаннями, не формалізовані. 

Семантичні знання повинні передавати думки предметних знань. А як відомо, 
думки передаються за допомогою речень. Таким чином, семантичні знання – це набір 
речень, або висловлювань, що передають певні думки предметної області. Отже, для 
того щоб на основі курсу побудувати деяку формалізовану семантичну (змістовну) 
предметну модель, необхідно з нього виділити предметні думки і певним чином їх 
згрупувати. По суті справи, ці думки є фактами предметної області, що отримали 
назву «семантичні факти» [3, с.83]. 

Повний набір семантичних фактів з курсу, розташованих в порядку його вивчення,  
і є семантичною предметною моделлю студента, або семантичним конспектом. Таким 
чином, семантичний конспект – це набір лаконічно поданих думок предметної області. 

Для зручності конспект може бути розбитий на тематичні рубрики. У окремих 
випадках вони можуть співпадати з тематичною предметною моделлю студента. Але, 
як показує досвід, тут немає необхідності в зайвій деталізації, і вказуються лише 
основні розділи. Так, наприклад, семантичний конспект з змістового модуля «Основи 
нечітких множин і нечіткої логіки» для студентів інженерно-педагогічного факультету 
за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’терні технололгії» розбито на такі рубрики: 

Основні поняття нечітких множин 
1. Визначення нечітких множин.  
2. Основні характеристики нечітких множин.  
3. Основні типи функцій належності.  
4. Рекомендації з побудови функцій належності нечітких множин. 

Операції над нечіткими множинами 
5. Рівність і домінування нечітких множин.  
6. Операції перетину, об’єднання і різниці нечітких множин.  
7. Альтернативні операції перетину і об’єднання.  
8. Нечіткі оператори. 
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Нечіткі відношення 
9. Нечіткі відношення і способи його задання.  
10. Основні характеристики нечітких відношень. Операції над нечіткими 

відношеннями.  
11. Композиція бінарних нечітких відношень.  
12. Нечітке відображення. Властивості бінарних нечітких відношень заданих на 

одному (інтервалі) універсумі.  
13. Деякі спеціальні види нечітких бінарних відношень, заданих на одній базисній 

множині. 
Нечітка лінгвістична змінна. Нечіткі величини, числа та інтервали 

14. Визначення нечіткої та лінгвістичної змінної.  
15. Нечіткі величини, числа та інтервали.  
16. Операції над нечіткими числами та інтервалами.  
17. Трикутні нечіткі числа і трапецієвидні нечіткі інтервали, операції над ними. 

Основи нечіткої логіки 
18. Поняття нечіткого висловлювання і нечіткого предиката.  
19. Елементарні нечіткі висловлювання.  
20. Логічні заперечення та кон’юнкція нечітких висловлювань.  
21. Логічна диз’юнкція нечітких висловлювань.  
22. Нечітка імплікація та еквівалентність.  
23. Правила нечітких продукцій.  
24. Прямий і зворотній методи виводу висновків в системах нечітких продукцій. 

Системи нечіткого висновку 
25. Базова архітектура систем нечіткого висновку.  
26. Нечіткі лінгвістичні висловлювання.  
27. Правила нечітких продукцій в системах нечіткого висновку.  
28. Основні етапи нечіткого висновку: формування бази правил систем нечіткого 

висновку, фаззіфікація, агрегування, активізація, акумуляція, дефаззіфікація.  
29. Основні алгоритми нечіткого висновку: Мамдані, Цукамото, Ларсена, Сугено. 
Наявність зв’язків міє висловлюваннями означає, що семантичний конспект 

фактично є семантичною, а точніше, асіціативною мережею, концепторами якої  
є семантичні факти, тобто предметні думки, або судження, виражені за допомогою ряду 
понять, а не просто поняття. Іншими словами, семантичні мережі складаються із точок, 
що називаються вузлами та дуги, що їх зв’язують їх і описують відношення між 
вузлами. Вузли в семантичній мережі відповідають об’єктам, концепціям або подіям. 
Дуги можуть бути визначені різними методами, що залежать від виду представлених 
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знань. Зазвичай дуги, що використовуються для представлення ієрархії понять, 
включають дуги типу «є» (is_a) і «має частину» has_part Семантичні мережі, що 
використовуються для опису природніх мов, використовують дуги типу агент, об’єкт, 
реципієнт. Відношення «є» і інші (наприклад, відношення «має частину») 
встановлюють ієрархію наслідків в мережі. Це означає, що елементи більш низького 
рівня в мережі можуть наслідувати властивості елементів більш високого рівня  
в мережі [6, с.460]. 

Ця модель є досить універсальною і легко налаштовується на конкретну предметну 
область. Кожне окреме знання розглядається як де-яке відношення між сутностями та 
поняттями. Відповідно, визначені наперед і вже існуючі всередині знання можна 
нарощувати незалежно, з збереженням їх модульності. 

Висновки. Таким чином, розглядаючи поняття «модель» автори інтерпретують його 
з різних сторін. В [1, с. 67] наведено загальноприйняту класифікацію моделей, що 
передбачає такі групи: фізичні, що мають природу схожу з оригіналом; матеріально-
математичні, що мають відмінну від прототипу фізичну природу, можуть мати 
математичний опис, що розкриває поведінку оригіналу; логіко семіотичні, 
конструюються з допомогою спеціальних знаків, символів і структурних схем. Моделі 
проектованих педагогічних систем, так само, як і самі системи, можуть бути, природно, 
на різних рівнях ієрархії. Можна говорити, приміром, про модель заняття; про модель 
освітнього закладу; про модель педагогічної системи; про модель навчального 
середовища та ін. Моделі є способом організації практичних дій, способом 
представлення ніби зразково правильних дій та їх результатів, тобто є робочим 
поданням майбутньої системи. 

Виходячи з поставленої мети, на основі аналізу засобів моделювання, нами 
розроблено модель знань навчальної предметної області навчального курсу 
«Інтелектуальні технології управління прийняття рішень», що викладається студентам 
інженерно-педагогічного факультету за спеціальністю «Професійна освіта. 
Комп’ютерні технології». Подальші дослідження вбачаємо в розробці методик 
викладання розділу науки (зокрема, інтелектуальних технологій управління прийняття 
рішень), якоїсь її частини або якогось конкретного процесу (явища), питання 
організаційного та психологічного характеру, що відповідає певній моделі (об’єкту чи 
дії) та алгоритму. 
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