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Кібернетична педагогіка, як система управління навчальним процесом
освітньо-інформаційного середовища

Основне завдання кібернетичної педагогіки полягає у виявленні принципів і способів ефективного управління навчальним процесом, при мінімальних витрати часу (зусиль, коштів), що дозволяє досягти у студентів відповідного рівня знань, умінь та навичок. Вирішення цієї проблеми вимагає побудови кібернетичної системи навчального процесу, що складається з множини взаємопов’язаних об’єктів освітньо-інформаційного середовища.
Зокрема, навчання та виховання може розглядатись як регулювання розвитком особистості студентів шляхом цілеспрямованого управління їх навчальною діяльністю. Отже, методи кібернетики можуть використовуватися для моделювання та дослідження педагогічних процесів. У кібернетиці розрізняють два типи управління: циклічне і розімкнуте. При циклічному управлінні керуюча система отримує відомості про хід процесу і може впливати на його перебіг, тобто здійснювати зворотній зв’язок і корекцію. При розімкнутому управлінні зворотній зв’язок і корекція відсутні, тому ефективність процесу навчання має імовірнісний характер засвоєння знань.
Мета управління полягає у зміні стану об’єкта навчання та доведення його до заздалегідь наміченого рівня. Визначення вихідного стану керованого об’єкта передбачає діагностику вже досягнутих студентами відповідних рівнів знань. Вона проводиться за системою показників, що відображає стан вибраного об’єкта управління. В якості основних перехідних станів об’єктів управління, характерних для навчального процесу, виступають етапи засвоєння знань. Основна програма забезпечується послідовністю проходження кожним студентом всіх етапів підготовки. Для забезпечення систематичного зворотного зв’язку в навчанні необхідно визначити її зміст, тобто встановити, за якою системою характеристик здійснюється контроль за ходом навчального процесу. Інформація про хід процесу засвоєння знань надходить не тільки до викладача, але й до студентів. У зв’язку з цим розрізняють зовнішній (інформація йде до викладача) і внутрішній (інформація йде до студента) зворотний зв’язок. Внутрішній зворотний зв’язок може забезпечуватись як викладачем (або замінюватись технічними засобами), так і студентом (у вигляді самоконтролю). У міру просування студентів по етапах засвоєння знань контроль викладачем замінюється самоконтролем. Важливо, що контроль не тільки визначає зворотний зв’язок, але за його допомогою реалізується активізація пізнавальної діяльності та закріплення знань, умінь та навичок у студентів. Контроль знань успішно виконується тільки в тому випадку, коли внутрішній зворотний зв’язок, здійснюючи викладачем, проводиться з урахуванням потреби студента. Зокрема, якщо студент впевнений у правильності своєї навчальної діяльності і вона протікає успішно, то інформація про хід процесу буде лише відволікати його, що може призвести до зниження мотивації навчання. І навпаки, якщо студент не впевнений у правильності своїх дій, а фактично вони вірні, викладач повинен дати інформацію про хід процесу. У цьому випадку підтвердження правильності своїх дій викликає почуття задоволення у об’єкта навчання, підвищує його бажання працювати далі і сприяє запам’ятовуванню виконуваних дій.
Кібернетична педагогіка, як система управління навчальним процесом освітньо-інформаційного середовища дає змогу вирішити педагогічні проблеми, які пов’язані з управлінням процесами навчання та виховання.

