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                                           РЕФЕРАТ

  Магістерська атестаційна робота містить: 77 с., 3 розділи, 13 рис., 11
табл., 34 джерела, 3 додатки.
   Об’єкт дослідження – процес дослідження взаємодії особистості та
колективу.
   Предметом дослідження є модель соціально-психологічних процесів в
малих групах та їх вплив на розвиток окремої особистості.
Метою дослідження є створення інструменту для пошуку раціональних
режимів інформаційного та енергетичного обміну між особистостями в малій
групі, що забезпечують досягнення локальних і глобальних цілей колективу й
окремих його членів.
Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання:
1. Аналіз особливостей інформаційного та енергетичного обміну
усередині групи та їх впливу на досягнення поставлених локальних і
глобальних цілей.
2. Аналіз існуючих методів моделювання багатоагентних систем.
3. Розглядання особистості, як агента та колективу, як багатоагентної
системи.
Метою дослідження є створення механізму для прогнозування розвитку
особистостей в малій групі, що реалізує сумісну роботу для досягнення
локальних і глобальних цілей колективу й окремих його членів.
3. Розробка формального опису багатоагентної системи та взаємодії
агентів з різних каналів на основі М-автомату.
4. Розробка алгоритмів та інформаційної технології моделювання
еволюції особистості і колективу. Апробація інформаційної технології.

ПСИХОЛОГІЯ, КЛІТИННІ АВТОМАТИ,БАГАТОАГЕНТНІ СИСТЕМИ, 
АГЕНТИ, ПОТОКИ, ФАКТОРИ



                                                        ABSTRACT

   Master’s Attestation work is: 77 pp., 13 fig., 11 Table, 34 sources, 3
appendixes.
   The object of research – the process of studying the interaction of the
individual and the team.
   The subject of the study is a model of socio-psychological processes in small
groups and their impact on the development of an individual.
The purpose of the study is to create a tool for finding rational regimes for
information and energy exchange between a person in the Small Group, which
provides Achievement of local and global goals of the team and its individual
members.
To achieve this goal, the following tasks are addressed:
1. Analysis of the information and energy exchange of the intra-group in
particular and their impact on the achievement of local and global goals.
2. Analysis of existing methods of modeling multi-agent systems.
3. Considered personality as an agent and team as a multi-agent system.
3. Development of the formal description of the multi-agent system and the
interaction of agents from different channels based on the M-automaton.
4. Development of algorithms and information technology for modeling the
evolution of personality and team. Testing of information technology.

PSYCHOLOGY, CELLULAR AUTOMATICS, MAGNETIC SYSTEMS,
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