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Застосування системно-синергетичного підходу при формуванні професійної компетентності у майбутніх інженерів-зв’язківців

Формування професійної компетентності у майбутніх інженерів-зв’язківців, як, взагалі, і будь яких фахівців, потребує нових підходів до педагогічного процесу, одним з яких є системно-синергетичний. Особливу важливість він набув при перехідних процесах, які мають місце в українській системі освіти.
Синергетика виникла як теорія самоорганізації складних систем на підставі колективної дії багатьох елементів. Вперше цей термін застосував фізик Г. Хакен. Теорія самоорганізації базується на тому, що лише розвиток і самоорганізація притаманні лише системам, які здійснюють обмін енергією, інформацією з навколишнім середовищем. Основними необхідними вимогами до таких систем є відкритість, нелінійність і нерівноважність.
Освітній процес, як складна динамічна, відкрита і ієрархічна система, має всі вищезазначені ознаки, а саме характерними рисами освітньої системи є її неоднозначність і невизначеність динаміки проходження в ній педагогічних процесів. Результати навчання, виховання і розвитку залежать від одночасного впливу багатьох внутрішніх і зовнішніх причин. Зміни у впливі одного або декількох факторів на навчально-виховной процес як правило приводять до отримання результатів, які суттєво відрізняються від очікуваних, а при узагальненні призводять до їх усереднення. Таким чином, статистичний характер педагогічних процесів обмежує можливості застосування методів дослідження, отримані в їх ході результати не завжди відображують реальний стан навчання, виховання і розвитку студентів.
Зважаючи на вищеозначені факти, можна зробити висновок, що педагогічний процес повною мірою відповідає вимогам, які висуваються до синергетики:
	відкритість – вплив навколишнього середовища на педагогічний процес;
	нелінійність – неоднозначна залежність педагогічних характеристик від інших факторів;
	нерівноважність – залежність характеристики процесу від часу і простору.

На думку дослідників Є. Князєва і С. Курдюмова синергетику в педагогіці необхідно розглядати в двох аспектах:
	як метод аналізу навчально-педагогічного процесу і спосіб організації і управління процесом навчання і виховання;
	як навчання студентів синергетичним знанням.

В першому випадку ми говоримо про самоорганізацію педагогічної системи, яка підвернена впливу збоку викликів зовнішнього середовища і вимог, які висуваються заказниками, а також індивідуальністю, притаманною кожному студенту; складну взаємодію між елементами педагогічної системи. Все це приводить до отримання кожний раз різних результатів і потребує, на підставі організованих зворотних зв’язків, внесення змін в педагогічний процес.
В другому аспекті педагоги-дослідники пропонують формувати знання про синергетичний устрій мироздання і синергетичний світогляд за рахунок створення факультативних курсів і навіть окремої дисципліни. Але на нашу думку це робити недоцільно. Для формування синергетичного світогляду як основи планетарного мислення у студентів достатньо дати основні поняття і область застосування синергетики в курсі вивчення природничих дисциплін. В подальшому синергетика повинна застосовуватись як засіб інтеграції предметів. З цією метою на вступних заняттях необхідно показувати міждисциплінарні зв’язки, кожне наступне заняття повинно показувати зв'язок між дисципліною, що вивчається, з дисциплінами, які вивчались попередньо, а також орієнтувати студентів на застосування отриманих знань в подальших курсах. Але це потребує усвідомлення викладачами необхідності синергетичного підходу при вивченні конкретних навчальних дисциплін.
Таким чином, можна зробити висновок, що ідеї синергетики в навчально-виховному процесі являють собою важливу умову оновлення змісту сучасної освіти з урахуванням реалій сьогодення

