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Теоретичні основи розробки моделі використання хмаро орієнтованих 

технологій навчання (ХОТН) для формування професійних компетентностей 

майбутніх бакалаврів статистики ґрунтуються на структурному представлені 

п’яти компонентних блоків та результату, що очікується досягнути. Одним із 

визначних є концептуальний компонент, який базується на: педагогічних 

умовах та  принципах навчання. 

Педагогічні умови для реалізації запропонованої моделі включають в себе: 

1. забезпечення позитивної мотивації студенів до застосування ХОТН 

у майбутній професійній діяльності; 

2. відбір педагогічно доцільних форм методів і засобів; 

3. навчально-методичне та організаційно-технічне забезпечення 

навчального процесу; 

4. використання групової форми взаємодії; 

5. забезпечення єдності знань, умінь та навичок; 

6. творче залучення студентів до навчально-дослідної роботи з 

використанням ХОТН; 

7. застосування ХОТН з орієнтацією на міжпредметні зв’язки; 

8. реалізація компетентністного підходу до підготовки фахівців зі 

статистики. 

Застосування моделі використання ХОТН для формування професійних 

компетентностей майбутніх бакалаврів статистики допустиме за умови 

дотримання зазначених нижче принципів навчання: 

1. науковості – цей принцип полягає в тому, що наукові факти, 

положення та закони, що вивчають студенти повинні бути науково 

правильними. Також принцип передбачає оволодіння системою наукових 

положень та застосування наукових методів, наближених до тих, що 

використовує певна наука, зокрема статистика використовує потенціал 

математичного апарату [1]. Принцип науковості реалізовується у єдності 

використання програмного забезпечення та підручників, реалізації змісту 

навчання викладацьким складом, та у підкріпленні практичними завданнями 

здобуті теоретичні знання [2]; 

2. систематичності й послідовності навчання – в основі принципу 

лежить системність у роботі як викладача (здійснення посилання на попередньо 

вивчений матеріал під час вивчення нового, розробка системи занять/курсів, 

реалізація міжпредментих зв’язків) так і студентів (систематична взаємодія з 

викладачем, систематичне виконання завдань, порядок та послідовність у 

виконанні навчальних/практичних/творчих завдань, повторення раніше 

вивченого матеріалу) [1]; 



3. зв’язку навчання з життям – цей принцип базується на 

об’єктивних зв’язках між теорією та практиком, між науковими здобутками та 

їх практичним галузевих застосуванням. Теоретичні знання виступають в якості 

підгрунття продуктивної діяльності, що сприяє їх ефективному засвоєнню. 

Реалізація принципу полягає у застосуванні попереднього досвіду та 

практичних навичок студентів у процесі навчання [1]; 

4. наочності – принцип передбачає використання в залежності від 

характеру відображення дійсності натуральну, зображувальну чи схематичну 

(схеми, діаграми, графіки) наочність [1]; 

5. індивідуального підходу – в умовах колективної/групової роботи 

надає можливість кожному студенту на власний розсуд вивчати навчальний 

матеріал, з урахуванням рівня розумового розвитку, їх знань та вмінь, інтересів, 

рівня працездатності, самостійності та вольових якостей. Потребує додаткового 

часу викладача на вивчення особливостей особистості студента та побудови 

навчальних курсів згідно індивідуальних інтересів та схильностей, та 

організації додаткових індивідуальних занять, для студентів, що потребують 

допомогу в оволодінні матеріалу, який вивчається у певному навчальному курсі 

[1]; 

6. оптимізація навчально-виховного процесу – принцип базується на 

спеціальному свідомому доборі змісту освітньої програми, методів та форм 

навчання, що зможуть забезпечити найкращий результат у навчанні студентів, 

крім того підбір засобів підвищення ефективності навчального процесу 

забезпечується шляхом підбору доцільних та відповідних до професійних 

ситуацій [5]; 

7. принцип професійної спрямованості навчання – сутність принципу 

полягає у вивченні здобувачами освіти групи предметів, що тісно пов’язані з 

обраною майбутньою професійною діяльністю. Фактично здійснюється не 

навчання програмованих дисциплін, а оволодіння фахом. Результат навчання 

має бути відповідним до тих вимог, що постають у галузі діяльності 

майбутнього фахівця, саме тому при побудові змісту освіти та підборі методів 

навчання у ЗВО варто опиратися на сучасні тенденції розвитку науки та 

виробництва, сприяти розвитку високого рівня професійних компетентностей, 

що зумовлюватиме конкурентоспроможність випускників закладів вищої освіти 

на ринку праці, гнучкість та мобільність як студентів так і викладачів [4]; 

8. принцип зв’язку теорії з практикою, – даний принцип спрямований 

на процес навчання, який має спонукати здобувачів освіти застосовувати 

отримані знання для оволодіння практичних умінь та навичок, формування 

професійних компетентностей. Принцип ґрунтується на вимозі обов’язкового 

підкріплення теоретичного матеріалу відповідними прикладами чи 

реалістичними ситуаціями. Наукові теорії, знання, що закладені у зміст 

навчальної програми, повинні бути цілісними, а не відокремленими на часткові 

факти. Важливо, щоб теоретичний матеріал, поданий студентам на лекційних 

заняттях, базувався на їх попередньому досвіді, з подальшим закріпленням на 

семінарських, практичних чи лабораторних заняттях, з метою поглиблення 

наукових знань, формування практичних умінь та навиків, та їх використання у 



власній майбутній професійній діяльності [3]; 

9. співробітництва – передбачає спільну діяльність між двома чи 

більше учасниками навчального процесу з метою досягнення єдиної спільної 

цілі, під час якої відбувається обмін знаннями у відповідній галузі та 

практичним досвідом. Сприяє вирішенню конкретних завдань чи встановленню 

довготривалого партнерства, що включає об’єднання ресурсів, рівність участі 

кожного учасника у вирішенні поставлених навчальних чи практичних завдань 

та спільну відповідальність за отримані результати. 
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