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Системна модель проектування освітнього середовища як основа формування планетарного мислення у майбутніх фахівців ВНТЗ

Освітнє середовище, навчальний процес якого зводиться лише до нагромадження знань, не формуючи, при цьому, вміння думати, розуміння операцій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, за допомогою яких здобуваються осмислені (продуктивні) знання та інтегроване уміння, є малоефективним.
Саме тому, підготовка фахівців в системі вищої технічної освіти, що потребує здійснення якісних змін, а саме, розвитку та реалізації у кожного майбутнього фахівця усвідомленості дій, рефлексивної культури, розуміння себе та інших, вимагає від сучасного суспільства оволодіння синергетичними парадигмами управління цим процесом.
Відомо, що головна суперечність розвитку синергетичних систем, до яких належить і система освіти, полягає у взаємодії двох начал – того, що створює нові структури, і того, що розмиває останні – дисипативого (хаотичного). З іншого боку, діалектика науково-методологічного підходу до проектування освітнього середовища у ВТНЗ вимагає в діяльності викладача безперервного пошуку нових теоретико-методологічних шляхів, що дозволяють розробити і впровадити в навчальний процес інваріантну основу сучасної синергетичної парадигми, як відносно жорстокого каркасу методологічних принципів, що має бути спрямованою на оптимізацію розв’язання усіх суперечностей, які обумовлюють існування й розвиток різних явищ реального світу.
Впровадження синергетичної парадигми, на наш погляд, дозволяє обґрунтувати використання творчих підходів до розгляду складних компонентів освітнього процесу, в тому числі і основних її компонентів – суб’єктів педагогічного процесу – особистості викладача і студента як  основи самоорганізації та саморозвитку навчального процесу у ВТНЗ.
Виходячи з того, що в основі системного аналізу перебуває принцип системності, а в основі синергетичної парадигми – принцип розвитку, діалектика цих принципів, взаємодоповнюючи та взаємообумовлюючи один одного, в дійсності утворює епистомологічну (гносеологічну) єдність. Саме тому, одним із напрямків проектування сучасного освітнього середовища ми вбачаємо у побудові синергетичної моделі інтегративно-діяльнісної освітньої системи як основи формування планетарного мислення у майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів.
По суті, більшість наукових досліджень освітнього процесу у ВТНЗ, з точки зору системного підходу, реалізують лише механістичний перенос у педагогіку вищої школи провідного принципу класичної фізики (так звану Ньютонівсько – Картезіанську механічну модель світу), що абстрагується від процесів становлення компонентів освітнього процесу та їх взаємодії. Правило, сформульоване Н. Бором, що “протилежності – не протиріччя, вони доповнення”, дозволяє сформувати нову основу для розвитку психолого-педагогічних теорій, нову логіку побудови структури синергетичних відкритих динамічних систем, до яких відносяться система освіти, нове мислення та нові технології комунікацій і поведінки. Саме принцип доповнення можна розглядати як системо утворюючу основу теорії самоорганізуючих систем, найбільш складною з яких є людина із своєю свідомістю, динамічність стану якої можна описати за шкалою “хаос–порядок”. Урівноваження їх взаємодії, як існування якісної незмінності системи протягом певного часу, при постійній різниці результату їх взаємодії на виході може сформувати два шляхи: еволюційний етап розвитку і швидкий біфуркаційно-хаотичний злам старої освітньої системи. Саме другий шлях сприяє виникненню безлічі аттракторів (нових центрів організації), які претендують на організацію нового суспільства, а звідси, найважливішим завданням синегретичної парадигми, за словами І. Пригожина, є “вибір однієї з багатьох можливих траєкторій” розвитку відповідних систем.


