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The article discusses the topical issue of self-organization of the
educational process from the standpoint of a synergetic approach, as a
result of transformational processes in the education system at the request
of society for a qualitatively new level of education product. The educational
process is considered as an integral system, which includes a number of
constituent subsystems of a static and self-organizing nature: regulatory,
organizational, subjective, material, substantive, methodological and
scientific. The organizational and structural structure and the mechanism of
action of this system are disclosed precisely from the standpoint of a
synergistic approach. The article clarifies the definition of the educational
process as a self-organizing system and suggests ways for further research
on this topic.
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У статті розглянуто актуальне питання самоорганізації
освітнього

процесу

з

позицій

синергетичного

підходу,

як

результатів трансформаційних процесів у системі освіти на запит
суспільства на якісно новий рівень продукту освіти. Освітній процес
розглянуто як цілісну систему, яка включає низку складових
підсистем

статичного

нормативно-правову,
змістову,

методичну

та

самоорганізуючого

організаційну,
та

наукову.

характеру:

суб’єктну,

матеріальну,

Розкрито

організаційно-

структурну побудову та механізм дії цієї системи саме з позицій
синергетичного підходу. У статті уточнено визначення освітного
процесу, як самоорганізуючої системи та запропоновано шляхи
подальших досліджень з даної тематики.
Ключові

слова:

синергетичний

підхід,

освітній

процес,

самоорганізація, система освіти, модель системи освіти, соціальне
замовлення.

Постановка проблеми. Освітня система як інструмент реалізації
запиту сучасного суспільства на якісну освіту зазнає постійних
організаційних, структурних, змістових змін, націлених на оптимізацію
структури освіти, виведення її на якісно новий рівень. Функціонуючі
вітчизняні освітні моделі проявляють себе недостатньо відповідними
динаміці змін суспільно-економічного життя країни в силу багатьох
факторів, що проявляється через формування соціального замовлення
суспільства на кінцевий продукт освіти. Тому існуюча система освіти
потребує іншого підходу, до побудови та структурно-організаційного
змісту на основі перебудови свідомості і діяльності людини відповідно
до законів природи, класичних принципів гуманізму.
Теорія самоорганізації, спрямована на вирішення психологічних,
дидактичних, культурологічних та світоглядних проблеми різних сфер
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людської діяльності, що виникли в результаті динамічного розвитку
людської цивілізації, може стати методологічною основою будівлі
оновленої освітньої системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження
Аршинова В. І. [1], Бевзенка Л. Д. [2], Бочкарьова А. І. [3], Буданова В.
Г. [4], Віненка В. Г. [5], Зоріної Л. Я. [6], Ігнатової В. А. [7], Князєвої Є. Н.
[8], Кременя В. Г. [12], Курдюмова С. П. [8], Малинецького Г. Г. [9],
Писаренка В. І. [10], Садового М. І. [11], Стьопіна В. С. [13], Таланчука
Н. М. [14] проблематики впровадження теорії самоорганізації в освітню
сферу у взаємозв’язку з іншими сферами діяльності людства показали,
що використання теорії самоорганізації як методологічної основи для
прогностичної

і

управлінської

діяльності

в

сучасному

світі

є

результативним. Ідеї теорії самоорганізації дозволяють генерувати
безліч

шляхів

розвитку

систем

та

виступати

механізмом

їх

самоорганізації і самодобудови.
Тому метою даної статті ми вбачаємо побудову структурнологічної схеми освітнього процесу на основі теорії самоорганізації,
описання механізму її дії та уточнення змісту поняття освітнього
процесу відповідно до синергетичного підходу.
Виклад основного матеріалу статті. Сучасні тенденції до
трансформації
передбачають

системи
такий

освіти

підхід,

коли

на

самоорганізуючій

суб’єктам

освітнього

основі,
процесу

подається інформація з різних точок зору, а подальший процес
стимулює самостійні дослідження поданої проблеми, що дозволяє
виробити власні судження. Механізм самоорганізації у цьому випадку
спрацьовує за умови високої мотивації до навчання з метою
перетворення результатів освітнього процесу знань у безпосередню
виробничу

силу,

що

досягається

самореалізації особистості.

існуванням

дієвих

механізмів

Paradigm of Knowledge № 1(45), 2021
Освітній процес являє собою цілісну систему, яка включає низку
складових підсистем: нормативно-правову, організаційну, суб’єктну,
матеріальну, змістову, методичну та наукову. Структурна побудова
освітнього процесу представлена на Рисунку 1. Синергетичний підхід
дозволяє розглянути структурну побудову освітнього процесу як
складну

відкриту

систему

з

певним

типом

самоорганізації

та

саморегуляції, яка створює можливості для сприйняття зовнішніх
впливів та реалізації внутрішніх можливостей та потреб у нових
умовах. Усі підсистеми пов’язані між собою і знаходяться у стані
динамічної рівноваги. Зв’язки між ними мають різноплановий характер
в залежності від функції складової підсистеми і цільових задач, що
поставлені перед ними. Найбільш глибоким взаємозв'язком є це
передача інформації, коли кожна з підсистем несе свою інформацію
інших підсистем, також отримуючи від них інформацію іншого порядку.
Такі взаємозв'язки і обмін дозволяють знизити ентропію системи,
попереджаючи її перехід в хаотичний стан.
Нормативно-правова складова освітнього процесу містить закони,
що регулюють освітню сферу, нормативно-правові акти (постанови,
накази, листи), державні стандарти освітньої галузі, навчальні та
освітні програми і є підсистемою системи освітнього процесу.
Нормативно-правова складова є статичною складовою освітнього
середовища і не має властивостей самоорганізації, нерівноважності.
Змістова

складова

ґрунтується

на

основі

теоретичних

та

експериментальних результатах здобутків природничих дисциплін, які
весь час поповнюються, розвиваються, прагнуть до створення все
більш повної, досконалої, цілісної природничо-наукової картини світу,
цілісного світогляду. Вона містить такі компоненти, як структура, зміст,
технології, інформаційне середовище у їх єдності та взаємозв’язку.
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Процес динаміки розвитку змістової складової є неперервним і містить
механізми самоорганізації, синергетики.

Рис. 1. Структурно-логічна схема освітнього процесу
Організаційна

складова

освітнього

процесу

залежить

від

об’єктивних та суб’єктивних факторів, вона містить системи організації
навчальних занять, позакласної, позаурочної, виховної, позашкільної,
соціальної,

самоврядної

самоорганізуючими

роботи,

системами.

які

самі

Самоорганізація

по

собі
цієї

не

є

складової

освітнього процесу виявляється при взаємодії з суб’єктною складовою
освітнього процесу як рефлексія динаміки взаємопов’язаних процесів.
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Суб’єктна складова освітнього процесу є інституціями суспільства,
які впливають на систему освіти і є її продуктами: вчителі, здобувачі
освіти, батьки, соціум, самоврядні учнівські та батьківські організації,
органи управління освітою. Суб’єкти освітнього процесу є збурюючими
каталізуючими елементами внутрішньої системи до стану хаосу, які
самоорганізовуються і через організаційну складову змінюють освітній
процес.
Матеріальна

складова

освітнього

процесу

передбачає

матеріально-технічне забезпечення організації освітнього процесу і є
статичною складовою, що не є каталізатором нерівнозважності. Вона
включає приміщення, матеріальне оточення, оснащення, обладнання,
санітарно-гігієнічні умови, ергономіку, підручники, посібники, дидактичні
матеріали та інше. Звичайно будь-який самий сучасний пристрій чи
найновіше та ергономічне обладнання не є самоорганізуючими
елементами, а є необхідним підґрунтям, інструментом інших складових
освітнього процесу в контексті процесів самоорганізації.
Наукова складова освітнього процесу є динамічна самостійна
підсистема, яка містить елементи самоорганізації і знаходиться у стані
постійного розвитку, який є збурюючим елементом освітньої системи,
оскільки є джерелом інновацій, нових теорій, методик, системи знань,
які постійно додаються до сукупної системи освітнього процесу,
створюючи там хаос через безперервний процес удосконалення
кінцевого продукту. Ми відносимо до цієї складової особистісноорієнтоване навчання, компетентнісний та діяльнісний підходи.
Методична складова освітнього процесу також містить елементи
теорії самоорганізації, які включають: методичний супровід освітнього
процесу, інформаційно-комунікаційні технології, освітні технології,
структуру та зміст навчального матеріалу. Методична складова
відкрита для зовнішнього та внутрішнього впливу, обміну інформації. Ці
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компоненти є такими, що постійно змінюються і, відповідно, змінюють
внутрішню та зовнішню структуру системи освіти, а отже є джерелом
збурення та наростання нерівноважності внутрішньої системи до стану
досягнення точки біфуркації.
Таким чином, розглядаючи освітній процес як цілісну систему, ми
бачимо, що він є відкритим для зовнішнього та внутрішнього впливу,
обміну інформацією, енергією, речовиною, а частина його складових є
самостійними самоорганізуючими підсистемами.
Писаренко

В.

І.

[10,

С.114]

виділяє

такі

самоорганізуючі

закономірності синергетичного освітнього процесу: динаміка освітнього
процесу, розвиток особистості в освітньому процесі, управління
освітнім

процесом,

сприйняття

стимулювання

мислення

і

практики

освітнього

процесу,

єдність

освітнього

процесу,

єдність

ефективності діяльності складових підсистем, взаємозв'язок освітнього
процесу з соціальними і громадськими параметрами.
Ми

погоджуємось

з

виділеними

самоорганізуючими

закономірностями синергетичної освітньої системи, але вважаємо за
необхідне змістити акценти та розширити їх зміст відповідно до
пропонованої нами структурно-логічної моделі освітнього процесу:
1. Динаміка освітнього процесу: освітній процес як розвиваюча
система повинен мати позитивну динаміку, тобто результат взаємодії
кожного етапу повинен бути вище попереднього, тільки в цьому
випадки ми отримуємо очікуваний кінцевий результат;
2.

Розвиток

особистості

в

освітньому

процесі:

взаємодія

спадкового чинника і освітнього середовища, включаючи виховну
діяльність визначає інтегративний результат освітньої діяльності;
3. Управління освітнім процесом: управління процесом залежить
не тільки від підготовки керуючої ланки суб’єктової підсистеми, а й від
інтенсивності зворотних зв'язків з керованими складовими;
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4. Стимулювання освітнього процесу: ефективність і успішність
освітнього процесу визначається системою мотивації для всіх суб’єктів
освітнього процесу, а динаміка зміни мотивації є позитивною;
5. Єдність сприйняття мислення і практики освітнього процесу:
ефективність освітнього процесу залежить від практико орієнтованої
спрямованості освітнього процесу, від поєднання теорії та практики,
логіки освітнього процесу, реалізації міжпредметних зв’язків;
6.

Єдність

ефективності

діяльності

складових

підсистем

проявляється у збалансованості, взаємозв’язках, взаємовпливі усіх
складових освітнього процесу: суб’єктової, методичної, організаційної,
змістової, нормативно-правової, наукової, матеріальної;
7. Взаємозв'язок освітнього процесу з соціальними і громадськими
параметрами:

ефективність

освітнього

процесу

залежить

від

соціального замовлення суспільства, від готовності самого здобувача
освіти, від матеріально-технічної бази, від морально-психологічних і
естетичних норм протікання освітнього процесу.
Виходячи з виділених закономірностей та їх змісту, зрозуміло, що
освітній процес є складною, високоорганізованою, самоорганізованою
та саморегульованою системою, а розуміння і усвідомлення цих
закономірностей дозволяє зробити більш глибокий аналіз різних
моментів освітнього процесу.
Синергетичний підхід дозволяє виявити характерні риси освітнього
процесу як системи. Об'єднуючи різні підсистеми, освітній процес
утворює складну систему. Кожна підсистема характеризується своїми
ознаками і функціями, але підсумкова мета їх функціонування загальна. Зміна однієї з підсистем може не викликати помітних змін у
самій системі, це дозволяє освітньому процесу бути не особливо
чутливим до зміни самих різних зовнішніх параметрів. Про складність
системи

також

говорить

і

ієрархічна

структура

підсистем,

що
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знаходяться в стані змінної домінанти. Важливою рисою педагогічної
системи є невизначеність проходження в ній педагогічних процесів.
Дійсно, як навчання, так і виховання або розвиток тих чи інших
особистісних якостей залежить від цілого ряду причин: мотивації,
особистості педагога, психотипу суб'єкта навчання, соціального запиту
і т.д. Зміна навіть одного з цих параметрів може викликати як
неоднозначність трактування подій і процесів, так і невизначеність в
отриманні очікуваного результату.
Так як синергетична система - це система, що самоорганізується,
то це означає, що освітній процес повинен підкорятися загальним
законам самоорганізації. Врахування цієї особливості дозволяє підійти
до аналізу освітнього процесу і керування ним з позиції синергетики,
що дозволяє нам узгодити дії всіх компонентів освітньої структури
таким чином, щоб розвиток був спрямований в бік стійкого стану. Якщо
ми розглядаємо освітній процес як самоорганізуючийся процес, то ми
повинні враховувати неоднозначність і динамічність процесів, а також
складні взаємозв'язки між усіма компонентами системи і, нарешті,
здійснювати прогностичний підхід до результатів освітнього процесу.
Так як освітній процес є продуктом еволюції складної соціальної
системи, він володіє всіма відомими властивостями самоорганізованих
об'єктів.
Нелінійність
використання

освітнього

математичного

процесу

можна

апарату

описати

якісно

диференціальних

без

рівнянь.

Розглянемо процес переходу системи з одного стаціонарного стану в
інший. Очевидно, такий перехід буде ініціюватися переходом керуючих
параметрів з однієї обмеженої області в іншу. Переходи через межу
стабільності супроводжуються сильно нелінійними відгуками системи:
це переходи між різними етапами освітнього процесу, які у різних
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суб’єктів освітнього процесу відбуваються нерівномірно, а отже
нелінійно.
Безумовно,

не

можна

передбачити

всі

можливі

причини

виникнення сильних нелінійностей процесу навчання. Очевидно, що
частими

причинами

нелінійностей

є

суб'єктивні

фактори,

що

визначаються індивідуальними особливостями суб’єктів освітнього
процесу.
При описі групи здобувачів освіти з позицій синергетики, вона
постає як складна нелінійна система з великою кількістю внутрішніх
зв'язків. Усередині групи, між групою та педагогом, і між окремими
здобувачами і педагогом постійно відбуваються взаємодії. Якщо
освітній процес розвивається в руслі його цілей, то результатом таких
взаємодій є розвиток учнів.
Група здобувачів освіти за своєю сутністю є відкритою біологічною
і соціальною системою, якій притаманний обмін інформацією з
зовнішнім середовищем. Таким чином, освітній процес не можна
розглядати у відриві від соціальної, економічної, політичної обстановки.
Отже,

успішність

застосування

синергетичних

принципів

управління освітнім процесом визначається якістю аналізу соціуму і
аналізу можливості управління в нестійких станах. Макроскопічні
параметри керуючого впливу визначають кінцевий результат взаємодії
перерахованих категорій суб'єктів із зовнішнім середовищем на
продукт освіти.
Самоорганізуюча система має ознаки цілісності, які виникають у
процесі її становлення і зберігаються, коли система залишається
стійкою.
Таким чином, можна уточнити означення освітнього процесу.
Освітній процес, як самоорганізуюча система, є сукупністю
необхідних і достатніх матеріальних, інформаційних, духовних
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чинників і засобів, що мають самоорганізуюче начало у відкритій
педагогічній

системі,

у

якій

при

взаємодії

учасників

процесу

здійснюється кероване пізнання, засвоєння суспільно-історичного
досвіду, становлення творчої особистості, яка інтегрує раціональні
й

ірраціональні

компоненти

компетентностей,

мислення,

цілісного

формування

наукового

ключових

світогляду

на

фундаментальному рівні.
З вищевикладеного видно, що складові освітнього процесу містять
як елементи статичного характеру (нормативно-правова, матеріальна
складові), так і самоорганізуючі підсистеми (суб’єктна, методична,
наукова, організаційна, змістова складові), які є флуктуаційними
елементами освітнього процесу.
Висновки і пропозиції. Запропонована структурно-логічна схема
освітнього процесу дозволяє розглянути освітній процес з позицій нової
методологічної основи - теорії самоорганізації. Структурна побудова
освітнього процесу являє собою складну відкриту систему з певним
типом самоорганізації та саморегуляції, яка включає необхідні і
достатні матеріальні, інформаційні, духовні чинники і засоби, що мають
самоорганізуюче начало у відкритій педагогічній системі.
Складові

освітнього

процесу

є

як

елементами

статичного

характеру, так і динамічними, самоорганізуючимися елементами, а сам
освітній

процес

має

характерні

ознаки

та

дієвий

механізм

самоорганізації, що дозволяє стверджувати про його синергетичну
природу.
Подальшим розвитком даної теми ми вбачаємо продовження
теоретичної та практичної роботи з удосконалення пропонованої
структурно-логічної схеми освітнього процесу, її методологічного
підґрунтя, розробку та практичну реалізацію засобів, форм, методів,
принципів, змісту освіти, елементів освітнього процесу, нормативно-
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законодавчої

бази,

мети,

завдань,

задач

системи

освіти,

інформаційного середовища, технологій самовдосконалення педагога
в контексті теорії самоорганізації.
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