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ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ — КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА
СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА

Сучасна молодь, яка ставить перед собою амбітні професійні цілі, активно вивчає іноземні
мови. Знання мови важливе і для викладача сучасного вишу. Окрім підвищення його мобільності
(стажування, навчання), вільне володіння мовою розширює доступ до будь-якої інформації мережі Internet: це і навчальні матеріали, і наукові статті вчених і дослідників всього світу, і активне професійне спілкування з колегами інших країн.
Знання іноземних мов надає викладачу можливість проходження стажування, вивчення дистанційного курсу будь-якого навчального закладу світу. Під час круглого столу
«RevolutiOnline.edu — онлайн-освіта змінює світ» у рамках Всесвітнього економічного форуму у
Давосі підкреслювалося, що такий вид освіти у майбутньому змінить кардинально всю систему
освіти, головною перевагою є вільний доступ до інформації, незалежно від матеріального становища, місця проживання та стану здоров’я.
Таким чином, вільне володіння мовою — необхідна компонента професійної діяльності сучасного викладача, без якої неможливо здійснення наукового пошуку у мережі Internet, активна
участь у наукових он-лайн конференціях, обмін досвідом із викладачами закордонних ВНЗ.
Можливо, вирішення цього питання для викладачів і студентів КНЕУ полягає у створенні
професійно-орієнтованих тренінг-курсів, аналогічних таким, які вже впроваджені кафедрою педагогіки та психології університету, і які ефективно сприяють підвищенню педагогічної компетентності викладачів.
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ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Наукові пошуки, людські пізнання спрямовані на досягнення достовірних знань, що відображають дійсність. Шлях розвитку науки — це перехід від менш достовірних знань до більш достовірних, і цей шлях пролягає через гіпотези. Припущення вченого про існування певної закономірності і перевірка істинності такого припущення ведуть до встановлення нових законів
науки, до створення нових наукових теорій. Вся історія науки являє собою нескінченний ланцюг
гіпотез.
Гіпотеза як форма розвитку наукового пізнання має характер теоретичного припущення (ідеї),
яке потребує перевірки та доведення. Довести істинність гіпотези чи спростувати її можна на основі фактів, які в більшості своїй мають статистичну природу, а відтак дослідник, спираючись на
факти, при доведенні істинності свого теоретичного припущення має трансформувати його в
спеціальну статистичну гіпотезу.
Статистична гіпотеза — це припущення щодо певних властивостей статистичної сукупності
— закону розподілу або окремих параметрів розподілу випадкової величини. Типове завдання
перевірки статистичних гіпотез виникає тоді, коли необхідно зробити вибір між двома альтернативами, взаємозаперечними рішеннями. Наприклад, такими альтернативами є:
а) зі зміною власника конкурентоспроможність підприємств зростає;
б) зміна власника не впливає на конкурентоспроможність підприємств.
Формально будь-яку з цих альтернатив можна піддати перевірці і за результатами перевірки
або прийняти, або відхилити. На практиці з двох протилежних гіпотез за основну (нульову) вибирають ту, наслідки відхилення якої (коли насправді вона правильна) більш вагомі.
Перевірка статистичних гіпотез неминуче пов’язана з ризиком прийняття помилкового рішення: ризик І — відхилити правильну нульову гіпотезу, ризик ІІ — прийняти нульову гіпотезу,
коли насправді правильною є альтернативна. Ці ризики конкуруючі, і зменшення ймовірності
одного зумовлює збільшення ймовірності іншого. Оскільки уникнути ризиків неможливо, а наслідки їх, як правило, нерівнозначні, то в кожному конкретному дослідженні прагнуть мінімізува490

