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На основi аналiзу загальновизнаних психологiчних концепцiй особистостi розроблено

об’єднуючу їх модель, придатну для подальшої формалiзацiї та розвинення до рiвня

людиноподiбної системи штучного iнтелекту, що вiдтворює такi феномени, як свiдо-

мiсть, совiсть та iн. У контекстi запропонованої моделi дано конструктивне визна-

чення таких понять, як буття, свiдомiсть, сенс, суб’єкт.

1. Проблема вiдношення матерiального та психiчного. Задача моделювання вну-
трiшнього свiту людини полягає у вiдображеннi структури та законiв функцiонування її
суб’єктивної реальностi на вiдповiднi структурнi елементи моделi та об’єктивно дiючi за-
кони їх функцiонування, якi реалiзуються на матерiальнiй основi, вiдмiннiй вiд органiзму
людини. Для того щоб забезпечити принципову можливiсть розв’язання цiєї задачi, слiд спо-
чатку “перекинути мiст” мiж суб’єктивною та об’єктивною реальнiстю. Наступнi постулати
вiдiграють роль такого “мосту”, встановлюючи вiдповiднiсть фундаментальних принципiв
органiзацiї об’єктивного, фiзичного свiту та суб’єктивного, внутрiшнього свiту людини.

Перший постулат являє собою твердження про те, що фiзична реальнiсть є нi що iнше,
як рух. Рух є трансцедентна сутнiсть, яка недосяжна для безпосереднього пiзнання. Як
процес самовiдображення, рух проявляє себе у двох своїх аспектах, якi ми умовно назвемо
його внутрiшньою та зовнiшньою проекцiями. Зовнiшньою проекцiєю руху є матерiя, внутрi-
шньою — сукупнiсть законiв органiзацiї та еволюцiї матерiї. Таким чином, вiдповiднiсть мiж
матерiєю та законами iї руху зумовлена тим, що вони являють собою рiзнi представлення
однiєї й тiєї ж самої трансцедентної сутностi. Пiзнання реальностi завжди опосередковане
цими двома її проекцiями та полягає у встановленнi вiдповiдностi мiж ними.

В основi другого постулата — твердження про єднiсть фундаментальних принципiв ор-
ганiзацiї об’єктивної та суб’єктивної реальностей — макрокосму та мiкрокосму. Структура
суб’єктивної реальностi визначається за аналогiєю до структури реальностi фiзичної. Пер-
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Рис. 1. Структура акту самосвiдомостi

вiсним та трансцедентним компонентом суб’єктивної реальностi є свiдомiсть. Зовнiшньою
проекцiєю свiдомостi є буття людини, яке визначається як змiст суб’єктивної реальностi.
Внутрiшньою проекцiєю свiдомостi, або суб’єктом, є сукупнiсть законiв органiзацiї та функ-
цiонування суб’єктивної реальностi, якi визначають конкретну форму свiдомостi. Таким
чином, свiдомiсть визначається як процес синтезу суб’єкта та його буття, що вiдповiдає
поняттю самостi, яке було видiлене К. Г. Юнгом [1]. Результатом роботи свiдомостi є сенс
як встановлена вiдповiднiсть мiж суб’єктом та його буттям.

Структура сенсу є базовим системоутворюючим патерном, як би елементарною “клiтин-
кою”. Суб’єктивна реальнiсть являє собою сукупнiсть певним чином узгоджених мiж собою
сенсiв. Фундаментальним законом функцiонування свiдомостi слiд вважати однозначнiсть
осмислення, тобто з усiх можливих варiантiв осмислення буття у кожнiй конкретнiй ситуацiї
реалiзується один i тiльки один варiант, звiдки випливає еквiвалентнiсть мiж осмисленням
деякої ситуацiї та прийняттям рiшення вiдносно неї. Таким чином, задача моделювання
внутрiшнього свiту людини як системи прийняття рiшень зводиться до встановлення стру-
ктури елементарної одиницi сенсу та дослiдження зв’язкiв мiж окремими сенсами.

2. Структура елементарного акту самосвiдомостi. Базова модель акту самосвiдо-
мостi людини (рис. 1) складається з п’яти елементiв: почуття, бажання, думки, вчинки та
самiсть (за К. Юнгом). Самiсть є центральним елементом моделi, вона являє собою процес
взаємоузгодження решти чотирьох елементiв, таким чином гарантуючи цiлiснiсть самос-
прийняття людини. Продуктом акту самоусвiдомлення є сенс. У межах кожного з перших
чотирьох елементiв моделi реалiзується активний або адаптивний режим синтезу сенсiв,
цi режими вiдiграють таку ж роль, як функцiї кросоверу та фiттiнгу у генетичному про-
грамуваннi [2]. Таким чином, можна видiлити 16 режимiв функцiонування свiдомостi як
цiлого. Перша спроба видiлення та опису цих режимiв належить А. Аугустiнавiчюте, яка
своєю роботою [3] започаткувала соцiонiку. Далi наводиться бiльш детальний опис кожного
з елементiв моделi та спiввiдношення мiж активними та адаптивними режимами регуляцiї
процесу формування сенсiв.

1. Почуття. Даний блок включає в себе матерiальний аспект буття людини, який
сприймається через її почуття. Почуття забезпечують зворотний зв’язок вiд вчинкiв лю-
дини шляхом сприйняття їх результату. Активний режим синтезу сенсiв на цiй фазi акту
самоусвiдомлення полягає в усвiдомленнi людиною себе як суб’єкта, який володiє наявною
ситуацiєю та породжує вiдповiднi варiанти її уявлення. Адаптивний режим синтезу сен-
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сiв полягає в оцiнцi ступеня комфорту людини вiдносно того або iншого уявлення наявної
ситуацiї. Отже, вибiр того чи iншого сенсу на рiвнi почуттiв ми можемо назвати актом
турботи.

2. Бажання. Стани внутрiшнього дискомфорту, якi виникають на рiвнi почуттiв у ре-
зультатi оцiнки наявної ситуацiї, призводять до виникнення бажань, якi нацiленi на змен-
шення рiзницi мiж наявним станом людини та станом, у якому вона вiдчуватиме себе ком-
фортно. Бажання усвiдомлюються як деякi об’єкти (вiд окремих предметiв до складних
ситуацiй), що виникли на фонi внутрiшньої напруги, зумовленої рiзницею у ступенi ком-
форту мiж наявним станом та станом, якого людина бажає досягнути. Активний режим
синтезу сенсiв на рiвнi бажань полягає у формуваннi рiзноманiтних об’єктiв бажань, ви-
ходячи з власних переконань людини про те, якi ситуацiї сприяють задовiльненню тих чи
iнших потреб. Адаптивний режим полягає в оцiнцi ступеня зацiкавленостi людини у ви-
конаннi того або iншого бажання. Вибiр сенсу на рiвнi бажань можна назвати актом мо-
тивацiї.

3. Думки. Думки породжуються внаслiдок виникнення бажань та являють собою про-
цес пошуку можливих шляхiв досягнення бажаних ситуацiй. Активний режим синтезу сен-
сiв на рiвнi думок полягає у конструюваннi рiзноманiтних уявлень, якi описують шляхи
досягнення бажаної ситуацiї у майбутньому; при цьому людина спирається на усвiдомлен-
ня власних можливостей впливу на наявну ситуацiю. Активний режим полягає в оцiнцi
ступеня вiрогiдностi того або iншого уявлення майбутнього розвитку ситуацiї. Отже, вибiр
на рiвнi думок ми можемо назвати актом переконання.

4. Вчинки. У даному елементi моделi здiйснюється процес втiлення шляху досягнення
об’єкта бажання, який був обраний на рiвнi думок. Активний режим синтезу сенсiв на рiвнi
вчинкiв полягає у породженнi людиною множини методiв та шаблонiв поведiнки, виходячи
з усвiдомлення власної порядностi, честi та совiстi. Адаптивний режим полягає в оцiнцi
ступеня ефективностi використання того чи iншого шаблону для досягнення кiнцевого ре-
зультату. Слiд вiдзначити, що на рiвнi вчинкiв у людини завжди з’являється конфлiкт мiж
альтруїстичними та прагматичними точками зору на конкретнi методи досягнення бажа-
ної ситуацiї; отже, вибiр сенсу на рiвнi вчинкiв є завжди компромiсом, який ми можемо
назвати актом дисциплiнування.

5. Самiсть. У даному елементi вiдбувається процес узгодження людиною власних
уявлень про себе зi змiстом попереднiх чотирьох елементiв моделi, внаслiдок чого людиною
усвiдомлюється її роль вiдносно власного буття, у контекстi якої формується локальний
сенс буття. Таким чином, самiсть є нi що iнше як джерело самосвiдомостi.

3. Напрямки подальшої формалiзацiї моделi. У межах запропонованої концепцiї
набувають чiткого визначення поняття буття, свiдомостi, самосвiдомостi та сенсу, висвi-
тлюється структура та принципи функцiонування внутрiшнього свiту людини як системи
прийняття рiшень. Слiд вiдзначити, що як тiльки сенс тiєї або iншої ситуацiї сформовано,
подальшi дiї людини вiдносно неї однозначно визначаються цим сенсом. Тому, якщо лю-
дина не усвiдомлює власний процес формування сенсiв, то всю її поведiнку слiд вважати
цiлком автоматичною. Отже, задача побудови штучного iнтелекту не може бути розв’яза-
на без вирiшення питання про штучне вiдтворення феномену людської самостi як джерела
самосвiдомостi. Однiєю з найбiльш вдалих спроб моделювання самосвiдомостi є когнiтивна
архiтектура GNU ВIСА [4–6], в якiй змiст робочої пам’ятi когнiтивної системи подається
у виглядi орiєнтованого графу ментальних станiв, якi є аналогом сенсiв у запропонованiй
вище моделi. Слiд очiкувати, що подальше дослiдження та синтез обох моделей повинен
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призвести, з одного боку, до бiльш глибокого розумiння природи людини та її внутрiшньо-
го свiту, а з iншого — забезпечити теоретичний фундамент для побудови широкого спектра
когнiтивних систем, за рiвнем iнтелекту подiбних до людини.
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Modeling the higher-level cognitive functions of human-like intelligence

as a process of sense making

On the basis of the analysis of generally accepted psychological concepts of personality, a generic

functional model of consciousness which is suitable for a further formalization and developing it

up to the level of a human-like cognitive architecture which will demonstrate such phenomena as

consciousness, self-awareness, conscience, etc. has proposed. In the context of the proposed model,

the constructive definition has given for such notions as human being, consciousness, sense, and

subject.
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