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Изложен подход к созданию онтологической системы по обеспечению психологического исследования 
на примере отображения процессов девиантного поведения подростков. Определяются базовые 
отношения таксономий, как основы онтологических систем. Описывается процесс категоризации и 
таксономизации девиантного поведения подростков, на основе использования терминополя определенной 
психологической теории.

Ключевые слова: девиантное поведение, онтология, операциональное пространство, таксономия, 
категория.

The article sets out to create an ontological approach to ensure the system of psychological research on the 
example of the display processes of deviant behavior among adolescents. Defines the basic taxonomy as the 
foundation of ontology systems. It describes the process of categorization and taksonomization deviant behavior 
of adolescents, based on the use terminopoly certain psychological theory.
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Розв’язання широкого спектра складних прикладних задач у психологічних досліджен-
нях в освіті базується на використанні та обробленні значної кількості інформаційних маси-
вів. У цих масивах міститься інформація та дані, що відображають риси поведінки учнівської 
та підліткової молоді. Ця інформація має слабо структуровану організацію, політематичну 
інтерпретацію і не завжди високий рівень достовірності. Також необхідно зазначити пробле-
му інтероперабельності [1], що знижує рівень релевантності та вимагає розроблення методів 
і засобів коректної семантичної інтерпретації кожної інформаційної одиниці.

Відображення теоретичних та практичних результатів у психологічних дослідженнях 
потребує певної класифікації. Це потрібно для розуміння термінології, понятійної структури 
та існуючих взаємозв’язків між окремими термінами. Класифікація також дозволяє виділити 
певні категорії у конкретній науці (особливо у психології). 

Таким чином, формування предметних класифікаторів у психологічній науці дозволить 
більш структурно виконувати психологічні дослідження, особливо під час вивчення особли-
востей різних видів поведінки дітей [2–6]. Одним з напрямів розвитку програмних засобів 
коректного використання розподіленої інформації є створення і застосування профільних он-
тологічних систем [7–9].

Однією з головних особливостей онтологічних систем є формування предметних класи-
фікаторів та їхнє агреговане використання у процесі розв’язання прикладних задач. У статті 
досліджено властивості таксономічних структур, розглянуто проблеми, пов’язані з їхнім ви-
користанням під час проведення психологічних досліджень девіантної поведінки, як певних 
класифікаторів.  

1. Упорядкованість таксономічних категорій
Класифікатори мають таксономічну структуру [7–10]. Таксономія забезпечує відобра-

ження певної ієрархії взаємодії термінологічної та понятійної основи психологічної науки. 
Ця ієрархія задає бінарні відношення, що визначають характер взаємодії між термінами, що 
використовуються під час дослідження поведінки. На підставі зазначених відношень, що ви-
значають взаємодію між елементами термінології, реалізується процедура розбиття множини  
термінів на класи [10–12]. Для побудови класифікаторів психологі, як предметної науки, 
на основі сформованих класів, використовують таксономічні категорії. Перелік зазначених 
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категорій визначають у процесі розв’язання прикладної задачі на основі властивостей, що 
об’єднують терміни за тематичними ознаками. Складність множини взаємовідносин між 
ними можна побачити на прикладі часто використовуваної у природознавстві наступної мно-
жини таксономічних категорій [10–12] імен складного терміну, а саме: тип (phylum), під-
тип (subphylum), клас (classis), підклас (subclassis), ряд ( порядок) (ordo), підряд (subordo), 
родина (familia), підродина (subfamilia), рід (genus), підрід (subgenus), вид (species), підвид 
(subspecies), різновид (varietas) форма (forma). 

Для формування будь-якої таксономічної категорії може бути використано бінарне від-
ношення – «бути елементом категорії». Поняття «категорія» тут відіграє роль змінної та 
може приймати будь-яке значення з вищенаведеного списку. Також кожна категорія є склад-
ним терміном, якому (як певному поняттю психологічної науки) відповідає конкретне ім’я. 
Це відношення дозволяє організовувати ієрархію термінів на рівні визначення їхньої прина-
лежності до конкретного тематичного класу.

Істотну роль відіграє поняття складності терміна. Мається на увазі, що термін має про-
сту структуру (простий термін), якщо він не може бути структурно розкладений на інші тер-
міни. Тоді поняття складного терміна може бути рекурсивно визначено, як поняття, що струк-
турно містить непорожню множину простих термінів. Тобто простий термін пов’язаний зі 
складним відношенням – «бути елементом категорії».

Необхідно враховувати, що терміни представлено конкретними іменами. Їх активне ви-
користання у процесі психологічного дослідження вимагає визначення їхніх смислів, що да-
ють можливість інтерпретувати конкретні терміни при виборі дій, застосовних до них під час 
розв’язання прикладного психологічного дослідження. Такі смисли можуть бути задані як 
бінарними відношеннями між активними термінами, так і унарними властивостями термінів, 
що характеризують їхні прикладні ознаки.

У загальному вигляді бінарні відношення таксономічних категорій можуть бути подані 
простою моделлю бінарних відношень «об’єкт – об’єкт» [7; 10; 11]. Просту модель бінарних 
відношень можна узагальнити до рівня множинних за типом «група об’єктів – об’єкт». Тоді 
відношення між таксономічними категоріями можна розглядати як деякі гіпервідношення 
Gr виду – YGrx , де Y – множина можливих множин концептів  X  таксономічної катего-
рії T


, а x – один з концептів цієї множини [13]. Зрозуміло, що якщо розглядати множинне 

бінарне відношення типу «група об’єктів – група об’єктів», то його можна представити у 
вигляді певної множини гіпервідношень{ }Gr , що може бути відображено через множину 
бінарних відношень за типом «група об’єктів – об’єкт». Тому є коректним надалі розглядати 
гіпервідношення Gr , що завжди можна й далі визначати до множини групових бінарних від-
ношень, взявши до уваги їхні просторові відношення у вигляді декартового простору.

Зазначена модель бінарних відношень задає відношення впорядкованості для всіх кон-
цептів та їхніх можливих множин у структурі таксономічних категорій онтологічної системи. 
Така впорядкованість може бути представлена наступними типами бінарних відношень, що 
можуть бути задані над множиною всіх концептів X онтологічної системи O [7, 8, 13]:

ациклічності – γ ,
часткова впорядкованість – p ,
лінійна впорядкованість – p .
Відношення лінійної впорядкованості p  виводиться з відношень ациклічності:

      j k j k
i l i lx x x pxαγ →    (1)

і також може бути виведено з відношення часткового порядку:

     j k j k
i l i lx px x px α→  (2)
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Бінарні відношення ациклічності та часткового порядку дозволяють сформувати із за-
гальних концептів онтологічної системи множини таксономічних категорій T

 , на підставі 
яких можуть бути сформульовані предикативні вираження у вигляді логічних функції та рів-
нянь. Із концептів таксономічних категорій ми можемо вивести твердження, що описують 
стан онтологічної системи, інтерпретаційні функції якої використовуються за розв’язання 
прикладних задач. Бінарне відношення лінійної впорядкованості дозволяє нам визначати по-
слідовність дій над концептами та їхніми множинами у середовищі онтологічної системи.

2. Множинні властивості таксономій відображення діяльності
Розгляд множинних відношень виду (1) – (2), утворених між концептами, включаючи мно-

жини усіх множин концептів виду{ }X онтологічної системи O і самими множинами, дозво-
ляє типізувати їх певним чином [9]. Згідно з (2), бінарне відношення часткової впорядкованості 
може бути довизначено до бінарного відношення чіткої часткової впорядкованості, що дозволяє 
задати над концептами онтологічної системи бінарне відношення лінійного порядку. Тобто мож-
на завжди для бінарного відношення часткового порядку виду (2) знайти монотонно зростаючу 
послідовність із множин натуральних чисел N , що визначають n -й порядок бінарної взаємо-
дії концептів онтологічної системи. Така бінарна гіпервпорядкованість може бути визначена у 
вигляді множин бінарних впорядкованостей P  та представлена виразом { }nP p n N= ∈ :

      : nx y n N xp yγ ⇔ ∀ ∈ . (3)

Розглядаючи множини гіпервідношень Gr , можна виділити такі властивості, що харак-
теризують їх, як бінарні [6]:

– агіперциклічність, якщо для Gr  не існує гіперцикліческої множини X U⊆  такої, 
коли: 

     :x X Y X YGrx∀ ∈ ∃ ⊆   (4)

– іррефлексивність:

     { }( \ )YGrx Y x Grx⇒    (5)

– гіпертранзитивність: 

    { }, , (( ) \ )YGrx x X XGrz Y X x Grz∈ ⇒ ∪   (6)
– регулярність:

      ,YGrx Y Y Y Grx⊇ ⇒′ ′  (7)

Властивість множинної впорядкованості таксономічних категорій дозволяє формувати 
та/або виділяти з множин концептів онтологічної системи підмножину концептів, пов’язаних 
між собою конкретним бінарним відношенням впорядкованості. Таким чином, якщо множи-
на гіпервідношень володіє набором властивостей (3) – (7), забезпечує відображення різних 
активних станів онтологічної системи O  на основі виділення бінарних відношень часткової 
впорядкованості p  для множин концептів { }X , то завжди можна визначити таксономію та/
або таксономічну категорію T T∈


, для концептів якої можуть бути сформульовані предика-

тивні вирази, що приймають значення істинності. Ми завжди можемо з множини концептів 
X виділити непорожню підмножину концептів { }x , що має властивість бінарного відно-

шення часткової впорядкованості p , що і пов’язує їх між собою.

     :YGrx y Y ypx⇒ ∃ ∈  (8)
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При цьому часткова впорядкованість є елементом множини бінарних впорядкованос- 
тей – P , що може бути розширена до гіпервідношення Gr , і тим самим визначати множин-
ну впорядкованість над підмножинами концептів { }x  у вигляді множинного відношення – 
«група об’єктів – об’єкт», що має властивості (4) – (8).

  : :n nYGrx n N y Y yp x p P Gr⇔ ∈ ∃ ∈ ∈ ⊆  (9)

Предикативні вирази, що формулюються на основі концептів таксономічної категорії із 
заданим множинним відношенням впорядкованості виду (1) – (9), приймають лише значення 
істинності. Це дозволяє формувати на основі термінів-концептів онтологічної системи лінг-
вістичні вирази, що осмислено відображають стан онтологічної системи.

Так, для множини таксономічних категорій T =


{тип (phylum); підтип (subphylum); клас 
(classis); підклас (subclassis); ряд (у рослин – порядок) (ordo); підряд (subordo); родина (familia); 
підродина (subfamilia); рід (genus); підрід (subgenus); вид (species); підвид (subspecies); різ-
новидність (varietas); форма (forma)}, множина бінарного відношення часткової впорядко-
ваності забезпечує збереження всіх типів взаємодії між ними. Це також дозволяє формува-
ти множини таксономій з концептів сформованої онтологічної системи. Однак задавши над 
зазначеними категоріями відношення лінійної впорядкованості, ми звужуємо їхній перелік, 
тому що такі категорії, як: клас (classis); форма (forma); вид (species) можуть займати у виразі 
(1), що представляє бінарне відношення – «бути елементом категорії» як ліву, так і праву 
частину. Тим самим, стають нездійсненними властивості відношення (5) і (7) – іррефлексив-
ності та регулярності.

3. Структурування простору девіантної поведінки
Структурування простору можна побачити на прикладі підготовки до дослідження такої 

категорії у психології, як девіантна поведінка дітей та підлітків. Таксономію категорії первин-
но може бути подано у вигляді таблиці, де представлена розбивка термінологічної множини 
на певні класи [10–12]. Таким чином, категорію девіантна поведінка [2; 3] можна визначити 
як певний тип – (phylum), що має ім’я складного терміна і визначається наступними підкате-
горіями, які належать до термінополя девіантної поведінки (негативна, позитивна, критерії, 
детермінанти, етапи, підлітковий вік, науки), що є певними підтипами (subphylum), а також 
визначаються, як складні терміни [7; 9]. Ці підкатегорії визначають певні операційні просто-
ри, що визначають конкретні дії, що і є предметом проведення психологічного дослідження. 
Між цими категоріями встановлюється бінарне гіпервідношення, що визначає таксономію 
категорії девіантна поведінка (рис. 1).

Рис. 1. Таксономія категорії девіантна поведінка
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Так можна представити склад категорії підлітковий вік, яку у психологічній теорії мож-
на подати у вигляді складного терміну (рис. 2). Ця категорія фактично визначає певний опе-
раційний простір діяльності підлітків [11–13], тобто задає функціональні умови щодо прове-
дення психологічного дослідження [12].

Рис. 2. Таксономія категорії підлітковий вік

Із рисунку 2 зрозуміло, що ця категорія визначається емоційним розладом, різновидом, 
причинами, ризиками та періодом розвитку. Кожна з цих підкатегорій визначається власним 
операціональним простором [11–13] та створюється також певною множиною термінів. Роз-
глянемо це для визначення операціонального простору дослідження проблеми, що визнача-
ється терміном «гіпертимний» (рис. 3).

Рис. 3. Гіперупорядкованість категорії гіпертимний

Як можна побачити, цей термін є термінальним у певному наборі категорій (підкатего-
рій), що створюють ієрархічну послідовність. Вказана послідовність визначає гіперупорядко-
ваність певних категорій, як підмножини термінів, з яких можливо побудувати описи конкрет-
них дій психолога-дослідника. Це визначається вибором напряму дослідження за тематикою 
певної категорії. Так виділимо категорію акцентуації [2], яка визначає надзвичайно посилені 
риси характеру у поведінці дитини (рис. 4). 

Однак, якщо порівняти лінійно впорядковану таксономію категорії гіпертимний з гіпер- 
упорядкованою таксономією категорії акцентуації, то можна виділити спільну категорію 
ризики. Тобто ми завжди можемо визначити таксономію та/або таксономічну категорію для 
підкатегорій і термінів, що визначають об’єкт нашого дослідження. Ця категорія визначає 
певні функціональні характеристики власне психологічного дослідження, що визначають  
поведінку підлітків. 
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Рис. 4. Гіперупорядкованість категорії акцентуації

Як можна побачити на рисунку 3, таксономія безпосередньо відображає бінарні гіпервідно-
шення, що встановлюються у процесі дослідження між категоріями ризики, акцентуації, характер, 
Личко, гіпертимний. На основі цього гіпервідношення, за А. Личко, визначаються функціональні 
типи акцентуації характеру. Це забезпечує прив’язку результатів дослідження до певних психопа-
тій підліткового віку. Вказані функціональні типи акцентуації містять множину властивостей, що 
визначають характер поведінки підлітків (табл. 1). Ці властивості можуть бути активовані за 
певних станів та ситуацій, що становлять операціональний простір підліткової діяльності.

Використовуючи таксономії усіх категорій, що термінологічно забезпечують описи де-
віантної поведінки підлітків, дослідник може сформувати простір операціонального складу 
предметної діяльності кожного підлітка. Цей простір діяльності підлітків можна представити 
у вигляді онтологічної системи, що відображає множини, його особистісних властивостей, 
що містять акцентуації характеру, об’єктів, які становлять стани його діяльності з заданою 
множинною гіпервластивістю та функціональних дій, що характеризують їхню діяльність.

Таблиця 1
Типи акцентуації характеру (за А. Личко)

Істероїдний
Психастенічний
Епілептоїдний
Гіпертимний
Циклоїдний
Лабільний

Сенситивний
Шизоїдний
Нестійкий

Конформний
Астеноневротичний
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Отже, таксономічне представлення психологічного дослідження, як певний стан онтоло-
гічної системи, забезпечує відображення станів поведінки. Це забезпечує синхронізацію діяль-
ності психологів-дослідників девіантної поведінки. Бінарне гіпервідношення, що задається над 
множиною термінів, які визначають ці категорії та зв’язки між ними, може бути визначено для 
інформаційної мережі у середовищі, яке, з одного боку, відображає операціональність пред-
метної діяльності підлітків, а з іншого – надає доступ психологам-дослідникам до інформацій-
них масивів, де описуються риси цієї поведінки. Таке інформаційне середовище підпадає під 
визначення мережецентризму [7], де панують зв’язки між контекстами певних категорій, що  
відображають операціональність поведінки. Категорії виконують функції вершин такої мере-
жі. За такої інформаційної мережі немає вершини, яка виконувала б функції централізовано-
го управління. Кожна категорія-вершина, на основі активізації контексту дослідження, може  
взяти на себе на певний час роль головного вузла мережі. За рахунок цього виникають синхро-
нізовані операціональні стани девіантної поведінки кожного підлітка. 

Таким чином, можливе синхронне спостереження за розвитком учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів України. Таксономічне представлення психологічних досліджень деві-
антної поведінки за різним віком забезпечує виявлення певних ризиків розвитку акцентуації 
психологічних станів учнівської молоді та підключення до цих спостережень і досліджень 
просторово розподілених експертів-психологів та інших учасників навчально-виховного про-
цесу  (http://server1.inhost.com.ua/NavchalniZaklady/).

Схему такої мережецентричної взаємодії представлено на рисунку 5, де відображена інтерак- 
тивна карта мережецентричного середовища загальноосвітніх навчальних закладів України.

Рис. 5. Інтерактивна карта мережецентричного середовища 
загальноосвітніх навчальних закладів України
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