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1 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Експоненціальне зростання 
інформаційного простору, необхідність працювати із значним обсягом 
інформації зумовили стрімке поширення аналітичної діяльності в різні 
сфери суспільства, яка пов’язана із зібранням, оцінкою та аналізом інфор-
мації з подальшим виробленням практичних рекомендацій у тій чи тій га-
лузі з урахуванням актуальної ситуації та прогностичних тенденцій. На 
сьогодні активно розвиваються різні напрями аналітики (політична, педа-
гогічна, інформаційна, соціологічна, фінансова, інвестиційна, бізнес-
аналітика, інтернет-аналітика, візуальна аналітика, Big Data-аналітика 
тощо), набувають поширення такі наукові методи, як дискурс-аналіз, 
контент-аналіз тощо.  

Курс України на входження до європейського економічного та освіт-
нього простору, інтеграція з європейськими країнами, інтернаціоналізація 
ділових стосунків у різних сферах діяльності вимагає розвитку нових 
підходів до організації професійної підготовки, упровадження компе-
тентнісного підходу в освіті загалом та в документознавчій освіті зокрема. 

Фахівці з документознавства та інформаційної діяльності (офіс-
менеджер, референт, фахівець в установах, пов’язаних з інформаційною 
діяльністю, керівник служби документаційного забезпечення управління 
тощо) затребувані в органах державної влади та місцевого самоврядування, 
підрозділах управління кадрами в установах та на підприємствах різних 
форм власності й господарювання, в архівах, музеях, бібліотеках, центрах 
науково-технічної інформації і т.п. Професійна діяльність означених 
фахівців пов’язана з необхідністю обробки великих потоків інформації, її 
систематизацією, аналізом та прогнозуванням. Для якісного, ефективного 
та продуктивного виконання своїх професійних обов’язків у роботі з 
інформацією фахівцю галузі документознавства та інформаційної діяль-
ності необхідна аналітична компетентність. Крім того, високий рівень 
сформованості аналітичних умінь суттєво підвищує мобільність та 
конкурентоспроможність на ринку праці.  

Питаннями компетентнісного підходу до навчання, змісту і 
структури компетенцій та компетентностей і формуванню професійної 
компетентності майбутніх фахівців присвячено праці таких дослідників, як 
В. Байденко, Е. Зеєр, І. Зимня, О. Овчарук, А. Хуторськой та ін. 

Концептуальні засади документознавчої освіти, документознавчої 
професіології репрезентовано в наукових працях таких фахівців, як 
В. Бездрабко, Г. Власова, Н. Гайсинюк, С. Дубова, С. Кулешов, Н. Кушна-
ренко, Г. Малик, О. Матвієнко, Ю. Палеха, М. Слободяник, Л. Філіпова, 
Г. Швецова-Водка та ін. 
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Методичні аспекти організації професійної підготовки фахівців з 
документознавства та інформаційної діяльності розглядали Н. Курило, 
Н. Лєсовець, О. Малюк, І. Сілютіна та ін. 

Методологію аналітичної діяльності в різних сферах життєдіяль-
ності суспільства представлено в наукових розвідках О. Кокоріна, 
І. Кузнецова, Ю. Курносова, П. Конотопова, Ю. Сурміна, О. Яригіна та ін. 
Технології інформаційної аналітики, інформаційно-аналітичної діяльності, 
аналітико-синтетичної обробки інформації розглядають такі дослідники, як 
В. Варенко, Г. Власова, Г. Гордукалова, С. Григораш, І. Демуз, І. Захарова, 
О. Кобєлєв, О. Курлов, Г. Сілкова, Н. Сляднєва, Л. Філіпова та ін. 

У сучасних умовах глобалізації економіки, диверсифікації ринку 
праці особливу увагу приділено формуванню аналітичної компетентності 
фахівців економічного профілю (Н. Рижова, В. Фомін), майбутніх менед-
жерів (Н. Зінчук), інженерів-аграріїв (І. Абрамова), фахівців інформаційно-
аналітичних служб (І. Бабкова). Теоретико-методичні засади формування 
аналітичної компетентності педагогічних працівників досліджували 
О. Гайдамак, О. Назначило, Л. Петренко, В. Топоровський, Г. Умерова, 
В. Ягупов, юридичних кадрів – А. Секлетов. Розвиток інформаційно-
аналітичної компетенції студентів у виші розглядали Л. Астахова, 
А. Трофименко.  

У дисертаційних працях останніх років представлено різні аспекти 
формування професійної компетентності, професійної культури майбутніх 
фахівців з документознавства та професійної діяльності. Так, Г. Малик до-
сліджувала педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу в про-
фесійній підготовці майбутнього документознавця, Н. Назаренко – форму-
вання комунікативної компетентності майбутніх документознаців у про-
цесі навчання гуманітарних дисциплін, О. Янишина – формування комуні-
кативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх 
технологій, О. Сивак – формування професійних компетентностей май-
бутніх документознавців у процесі навчання інформатичних дисциплін, 
О. Веремчук – педагогічні умови формування професійної культури май-
бутніх документознавців, Ю. Романишин – формування готовності май-
бутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій. Однак, питання формування 
аналітичної компетентності майбутніх фахівців галузі документознавства 
та інформаційної діяльності не ставало предметом окремого дослідження. 

Аналіз теорії та практики з досліджуваної проблеми дозволив 
виявити протиріччя між: зростанням інформаційної насиченості професій-
ної діяльності документознавця в сучасних умовах та недостатньою 
увагою в процесі підготовки майбутніх фахівців з документознавства та 
інформаційної діяльності до аналітико-інформаційної роботи; вимогами 
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документознавчої професіології до аналітичної компетентності відповід-
них фахівців та недостатньою дослідженістю цієї проблеми в наукових 
джерелах; об’єктивною необхідністю використання фахових дисциплін у 
процесі формування аналітичної компетентності та недостатньою розроб-
леністю педагогічних умов, спрямованих на вирішення цього завдання. 

Актуальність обраної проблеми дослідження та її недостатня 
розробленість у теорії та практиці зумовили вибір теми дисертаційної 
роботи – „Формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців 
з документознавства та інформаційної діяльності у процесі вивчення 
фахових дисциплін”. 

Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. Дисер-
тацію виконано згідно з пріоритетним напрямом наукових досліджень ДЗ 
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” як 
складову частину комплексної теми „Освітні технології навчально-
виховного процесу в сучасних умовах” (державний реєстраційний номер 
0110U000751). Тему затверджено Вченою радою ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка” (протокол № 5 від 
21.12.2012 р.) та узгоджено Радою з координації наукових досліджень у 
галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 2 від 26.02.2013 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 
фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування аналітичної 
компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 
перевірити педагогічні умови формування аналітичної компетентності 
майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в 
процесі вивчення фахових дисциплін у ЗВО. 

Гіпотеза дослідження: процес формування аналітичної компетент-
ності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності 
буде ефективним за таких педагогічних умов: формування мотивації до 
аналітичної діяльності як засобу професійного становлення та кар’єрного 
зростання у контексті специфіки обраного напряму підготовки; спрямуван-
ня змісту фахових дисциплін на формування аналітичної компетентності 
майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності на 
засадах метапредметності; використання практико зорієнтованих освітніх 
технологій у процесі включення майбутніх фахівців з документознавства у 
квазіпрофесійну аналітичну діяльність з метою формування аналітичних 
умінь та навичок студентів; стимулювання рефлексивної позиції майбутніх 
фахівців на всіх етапах розвитку аналітичної компетентності. 
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Відповідно до об’єкта, предмета й мети дослідження сформульовано 
такі завдання: 

1. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної 
літератури схарактеризувати стан дослідженості проблеми формування 
аналітичної компетентності майбутніх фахівців та визначити поняттєво-
категоріальний апарат дослідження.  

2. Розкрити сутність та структуру аналітичної компетентності 
майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності.  

3. Визначити критерії та показники сформованості аналітичної 
компетентності студентів спеціальності „Документознавство та 
інформаційна діяльність”. 

4. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування 
аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та 
інформаційної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін. 

5. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 
формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документо-
знавства та інформаційної діяльності в процесі вивчення фахових 
дисциплін. 

Теоретичні засади дослідження становлять: наукові положення 
системного (В. Афанасьєв, І. Блауберг, М. Каган, Е. Юдін), діяльнісного 
(Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Шадриков), 
особистісно зорієнтованого (В. Андрущенко, Г. Балл, І. Бех, О. Кучерявий, 
О. Пєхота, М. Чобітько), компетентнісного (В. Байденко, Е. Зеєр, І. Зимня, 
О. Овчарук) методологічних підходів; наукові положення щодо: метапред-
метного підходу в освіті (Н. Громико, Ю. Громико, А. Хуторськой), 
філософських та психологічних засад аналітичної діяльності (О. Кокорін, 
П. Конотопов, І. Кузнецов, О. Курлов, Ю. Курносов, В. Петров, Ю. Сурмін, 
О. Яригін), теоретико-методичних засад формування аналітичної компе-
тентності майбутніх фахівців (І. Абрамова, О. Гайдамак, Н. Зінчук, Л. Пет-
ренко, Н. Рижова, В. Топоровський, В. Фомін, В. Ягупов), розвитку доку-
ментознавства та документознавчої освіти (В. Бездрабко, Ю. Бриль, 
Н. Гайсинюк, Н. Кушнаренко, Г. Малик, О. Матвієнко, Ю. Палеха, М. Сло-
бодяник, Л. Філіпова, Г. Швецова-Водка), технологій аналітичної діяльнос-
ті, аналітико-синтетичної обробки інформації (В. Варенко, Г. Власова, 
І. Демуз, І. Захарова, Л. Філіпова); сучасні інноваційні технології освіти 
(А. Вербицький, С. Вітвицька, І. Дичківська, А. Панфілова, С. Сисоєва), 
теоретико-методичні засади використання ІКТ (Р. Гуревич, М. Кадемія, 
М. Козяр, С. Семеріков), кейс-технологій (П. Баєв, О. Долгоруков, О. Смо-
лянінова, Ю. Сурмін, З. Юлдашев) в освіті. 

Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети та перевірки 
висунутої гіпотези використано комплекс взаємопов’язаних методів 
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дослідження: теоретичних – аналіз філософської, психолого-педагогічної 
літератури для визначення теоретико-методологічних засад дисертаційної 
праці; систематизація й класифікація наукових положень для розкриття 
історико-генетичного аспекту висунутої проблеми; синтез, узагальнення, 
контент-аналіз з метою обґрунтування понятійно-категоріального апарату 
дослідження, визначення особливостей формування аналітичної компе-
тентності студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна 
діяльність” у процесі вивчення фахових дисциплін; узагальнення й 
систематизація для обґрунтування відповідних педагогічних умов; 
емпіричних – анкетування, тестування, експертна оцінка та самооцінка для 
виявлення рівня сформованості аналітичної компетентності студентів 
відповідної спеціальності; педагогічний експеримент для перевірки 
ефективності педагогічних умов; методи математичної статистики для 
визначення статистичної значущості отриманих результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося 
впродовж 2012 – 2017 рр. на базі ДЗ „Луганський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка”. Усього в експериментальній роботі взяли 
участь 126 студентів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
уперше теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено ефек-
тивність педагогічних умов формування аналітичної компетентності май-
бутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (форму-
вання мотивації до аналітичної діяльності як засобу професійного станов-
лення та кар’єрного зростання у контексті специфіки обраного напряму 
підготовки; спрямування змісту фахових дисциплін на формування аналі-
тичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інфор-
маційної діяльності на засадах метапредметності; використання практико 
зорієнтованих освітніх технологій у процесі включення майбутніх фахівців 
з документознавства у квазіпрофесійну аналітичну діяльність з метою 
формування аналітичних умінь та навичок студентів; стимулювання 
рефлексивної позиції майбутніх фахівців на всіх етапах розвитку аналі-
тичної компетентності); удосконалено форми, методи й засоби процесу 
професійної підготовки студентів спеціальності „Документознавство та 
інформаційна діяльність”; подальшого розвитку набули наукові уявлення 
про: сутність та структуру аналітичної компетентності майбутнього 
фахівця, особливості формування аналітичної компетентності фахівців з 
документознавства та інформаційної діяльності. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в їхній 
достатній готовності до впровадження в процес професійної підготовки 
майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в 
ЗВО. Розроблено: блок теоретичного матеріалу для контекстного включен-
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ня в лекційні курси („Документознавство”, „Діловодство”, „Організація 
референтської та офісної діяльності”, „Кореспонденція та діловодство” та 
ін.), що репрезентує когнітивний складник аналітичної компетентності 
майбутніх фахівців та розкриває сутнісні ознаки аналітики як сфери про-
фесійної діяльності, аналітичної компетентності як важливого показника 
конкурентоспроможності фахівців у галузі документознавства та 
інформаційної діяльності; комплекс завдань для формування аналітичних 
умінь та навичок на основі кейс-методу, проектного навчання, тренінгових 
завдань; рекомендації для викладачів фахових дисциплін щодо методу 
структурно-функційного моделювання та методу кейс-стаді як засобів 
формування аналітичної компетентності та їхніх можливостей як 
інструментів інформаційної аналітики в майбутній професійній діяльності 
випускника; комплекс діагностичних матеріалів з проблеми дослідження. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в системі 
професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та 
інформаційної діяльності в закладах вищої освіти, у системі 
післядипломної освіти, у самоосвітній діяльності майбутніх фахівців. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 
(м. Старобільськ) (довідка про впровадження № 1/689 від 11.06.2018 р.), 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 
(довідка про впровадження № 685/03 від 19.06.2018 р.), ВНЗ 
УКООПСПІЛКИ „Полтавський університет економіки і торгівлі” (довідка 
про впровадження № 20 від 10.05.2018 р.), ДВНЗ „Криворізький держав-
ний педагогічний університет” (довідка про впровадження № 09/1-379/3 
від 13.09.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 
результати дисертаційної роботи доповідалися на науково-практичних 
конференціях різного рівня: Міжнародних – „Наукова дискусія: питання 
педагогіки та психології” (Київ, 2016), „Сучасний вимір психології та 
педагогіки” (Львів, 2017), „Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції 
розвитку в Україні та світі” (Одеса, 2018), „Актуальні питання застосуван-
ня на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології” (Харків, 2018), 
Всеукраїнських – „Сучасні соціально-економічні системи та проблеми 
освітології” (Дніпропетровськ, 2014), регіональних – „Актуальні питання 
документознавства: історія та сьогодення” (Луганськ, 2013), „Сучасні 
педагогічні технології підготовки майбутніх учителів в умовах ступеневої 
освіти” (Стаханов, 2013); на щорічних звітних наукових конференціях 
професорсько-викладацького складу, аспірантів і молодих учених, засідан-
нях кафедр педагогіки, документознавства та інформаційної діяльності ДЗ 
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 
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Публікації. Результати дисертаційної роботи висвітлено в 15 
публікаціях, з них 7 статей у наукових фахових виданнях України та 1 
публікація в зарубіжному періодичному виданні.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 
використаних джерел (299 найменувань, з них 8 іноземною мовою). Робота 
містить 6 додатків на 46 сторінках, 14 таблиць та 14 рисунків. Загальний 
обсяг дисертації становить 292 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 
предмет, мету, завдання, сформульовано гіпотезу, висвітлено теоретико-
методологічну основу, методи дослідження, наукову новизну та практичне 
значення отриманих результатів, наведено дані про їхню апробацію й 
упровадження. 

У першому розділі – „Теоретико-методичні засади формування 
аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства 
та інформаційної  діяльності” – схарактеризовано ступінь дослідженості 
проблеми, розкрито поняттєво-категоріальний апарат, визначено сутність 
та структуру аналітичної компетентності майбутніх фахівців у галузі 
документознавства, здійснено аналіз стану її сформованості. 

Звернення до історико-філософського аспекту досліджуваної про-
блеми засвідчило виокремлення аналізу як методу наукового пізнання, 
витоки аналітики (άναλυτικά) як сфери діяльності людини в давньогрецькій 
філософії (Сократ, Аристотель); вплив ідей термінізму (В. Оккам), логіч-
ного зв’язку понять (Р. Агрикола), індукції як засобу пізнання (Ф. Бекон), 
пізнання через аналіз (Т. Гоббс, Р. Декарт), аргументації на основі аналі-
тичних та синтетичних суджень (І. Кант), аналітичної філософії (Ф. Брен-
тано) на сучасну теорію та практику аналітики, аналітичної діяльності. 

У філософському аспекті аналіз потлумачується як метод наукового 
пізнання (виявлення фундаментальних, об’єктивних закономірностей 
галузі, що вивчається, повторюваних суттєвих зв’язків об’єктів тощо), 
процедура мисленнєвого розчленування предмета (його образу, моделі) на 
частини з метою визначення його властивостей або відношень між його 
частинами з подальшим їхнім вивченням у структурі органічно взаємо-
пов’язаної цілісності; інструмент пізнання складних недетермінованих 
систем, управління соціальною інформацією (О. Курлов, В. Петров), у пси-
хологічному – як інструмент пізнання (Л. Виготський, Т. Кун, О. Леонтьєв, 
С. Рубінштейн, Дж. Брунер, Р. Пенроуз та ін.), процес взаємодії інтелекту-
альних здібностей, креативності, рефлексії та мотивації (О. Яригін).  
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Аналітична діяльність як складник професійної діяльності, по-пер-
ше, орієнтована на феноменологічні аспекти буття, пов’язана з оцінкою 
фактів та подій з метою прогнозування їхнього розвитку з урахуванням 
комплексу чинників (об’єктивних, суб’єктивно-особистісних), можливих 
ризиків, впливу соціальних технологій і т.п.; по-друге, здійснюється в 
режимі реального часу та згідно із темпом необхідних управлінських реак-
цій у певній професійній галузі. Продуктом аналітичної діяльності є нове 
знання як інструмент усвідомленої зміни організаційних станів соціуму, 
критеріїв його оцінки та нових способів діяльності в прогнозованих 
умовах.  

Психологічні засади аналітичної діяльності пов’язано з аналітичним 
мисленням, формами та методами аналітичного пізнання (Р. Нісбетт, 
К. Пенг, І. Чой та ін.), аналітичними здібностями особистості як здатністю 
використовувати логічні методи в пізнанні явищ та процесів навколиш-
нього світу, здатністю до абстрагування. Особливу роль у реалізації 
завдань аналітики відіграють сучасні інформаційно-комунікаційні техно-
логії, які, з одного боку, дозволяють використовувати широкі масиви 
даних для реалізації завдань аналітичної діяльності, а з іншого – 
провокують „цифрову амнезію”, „ цифрову тривожність”, „Google-ефект” 
(Н. Карр, Б. Сперроу, М. Уїмбер та ін.). 

Аналіз наукової літератури з проблем компетентнісного підходу в 
освіті, теорії та практиці формування аналітичної компетентності фахів-
ців різного профілю (І. Абрамова, Н. Зінчук, Н. Лобач, Л. Петренко, Н. Ри-
жова, А. Трофименко та ін.) зумовив висновки про розгляд досліджуваного 
типу компетентності як, по-перше, інтегральної характеристики профе-
сійних та особистісних якостей, зокрема вміння на основі інформаційних 
технологій отримувати, узагальнювати та аналізувати професійно значущу 
інформацію; по-друге, підґрунтя не тільки для пізнання навколишнього 
світу, але й для інновацій у різних сферах життєдіяльності суспільства.  

Основними ознаками аналітичної компетентності сучасних фахівців 
різних галузей визначено такі: знання відповідної фахової галузі, розу-
міння природи інформаційних процесів, володіння статистичними інстру-
ментами, методами аналізу даних, уміння бачити логічні зв’язки в системі 
зібраної інформації, здатність до проблематизації, розгляду явищ та про-
цесів з різних поглядів, відшукувати необхідну інформацію із різнома-
нітних джерел, зокрема з інформаційних потоків у режимі реального часу.  

Згідно з ОКХ майбутніх фахівців напряму підготовки „Документо-
знавство та інформаційна діяльність” випускники ЗВО повинні володіти 
навичками: аналізу виробничих ситуацій, власної професійної поведінки; 
структурування соціальних, економічних явищ, які є об’єктом його 
професійної уваги чи виробничого втручання; використання ІКТ у пошуку 
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джерел та літератури; аналізу потреб в оперативній та ретроспективній 
інформації, визначення методів та способів їхнього задоволення. 

На основі наукових підходів до визначення сутності понять „доку-
ментознавство” (В. Бездрабко, Н. Кушнаренко, М. Слободяник, Г. Швецо-
ва-Водка та ін.), сучасних вимог до професійної діяльності фахівців з доку-
ментознавства та інформаційної діяльності, „аналітична компетентність” 
(В. Єгоров, О. Карпенко, Г. Малик, Ю. Палеха, Ю. Щербяк та ін.) 
аналітичну компетентність майбутніх фахівців з документознавства та 
інформаційної діяльності визначено як складник професійної компетент-
ності, який становить динамічне інтегративне особистісне утворення, що 
характеризує здатність застосовувати знання, уміння, навички й 
особистісні якості у процесі здійснення аналітичної діяльності з метою 
одержання якісно нового знання для оперативного і продуктивного 
забезпечення процесу ухвалення рішень у різних галузях діяльності 

Аналітична компетентність сучасних документознавців передбачає 
наявність таких особистісних якостей, як аналітичне мислення, здатність 
працювати із великими обсягами інформації, уважність, гарна пам’ять, 
розвинена інтуїція, спостережливість, посидючість, відповідальність, 
креативність, увага до дрібниць, широкий кругозір, здатність доводити 
справу до завершення тощо. 

З урахуванням поліфункційності аналітичної компетентності фахів-
ців (пізнавальна, перетворювальна, прогностична, регулятивна та ін. 
функції), характеристик компетентності як динамічної інтегративної по-
стійно збагачуваної особистісної якості фахівця (Е. Зеєр, І. Зимня, О. Овча-
рук та ін.) визначено такі компоненти у структурі аналітичної компетент-
ності майбутніх фахівців зазначеного профілю, як: мотиваційний (усвідом-
лення значущості аналітики в професійній діяльності документознавця, 
мотивація до формування аналітичної компетентності як передумови 
конкурентоспроможності фахівців на ринку праці, спрямованість на само-
вдосконалення), когнітивний (комплекс знань з теорії та практики ана-
літичної діяльності), діяльнісно-технологічний (сформованість аналітичних 
умінь та навичок, зокрема здатність розділяти та диференціювати сукуп-
ність інформації на складові частини за певними істотними ознаками або 
категоріями; навички абстрагування, порівняння, узагальнення та класи-
фікації; критичність мислення – здатність піддавати сумніву наявні 
судження та докази, формулювати питання тощо; володіння технологіями 
інформаційно-аналітичної діяльності) та рефлексивний (здатність до ре-
флексії професійного саморозвитку загалом та аналітичної компетентності 
зокрема, формувальної самодіагностики професійно значущих якостей).  

Особливого значення в процесі формування аналітичної компетент-
ності фахівців означеного профілю набувають уміння оцінювати якість ін-
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формації (достовірність, повнота, логічність, обґрунтованість), аналітико-
синтетичної обробки документної інформації, укладання аналітичних 
документів різного типу як інструменту підготовки управлінських рішень 
(Г. Власова, Н. Вовк, О. Мадзюк, І. Рейтерович та ін.). 

Провідними методологічними підходами у формуванні аналітичної 
компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності визначено системний, діяльнісний, особистісно зорієнтований, 
компетентнісний, принципами – системності; єдності свідомості і діяльнос-
ті; студентоцентризму; доповнюваності (комплементарності); нелінійності; 
випереджувальності. 

З урахуванням теоретичних засад дослідження визначено критерії 
сформованості в майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності аналітичної компетентності: мотиваційний, когнітивний, діяль-
нісний, рефлексивний) з відповідними показниками та рівнями – низьким, 
середнім, високим. 

Констатувальний етап експериментального дослідження на основі 
комплексу діагностичних методів (анкетування, опитувальник „Індивіду-
альні стилі мислення” (Р. Бремсон, А. Харрисон), методики „Виключення 
понять”, „Виявлення загальних понять”, „Діагностика спрямованості на 
пошук/пригадування інформації” (О. Горюшина, І. Владимиров), „Потреба 
в досягненні” (Ю. Орлов) та ін.) дозволив зробити висновок про недостат-
ній рівень сформованості аналітичної компетентності в студентів спеціаль-
ності „Документознавство та інформаційна діяльність”, відсутність моти-
вації до аналітичної діяльності внаслідок переваги в навчальному процесі 
ЗВО форм та методів навчання, зорієнтованих на відтворення, споживання 
„готової інформації”, дезорієнтація в інформаційних потоках унаслідок 
„кліпового мислення” та труднощів із концентрацією уваги, відсутність 
умінь відбирати та оцінювати інформацію. 

Отримані результати зумовили висновок про необхідність цілеспря-
мованого формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з 
документознавства та інформаційної діяльності в процесі вивчення 
фахових дисциплін.  

У другому розділі – „Експериментальне дослідження педаго-
гічних умов формування аналітичної компетентності майбутніх фахів-
ців з документознавства та інформаційної діяльності у процесі вивчен-
ня фахових дисциплін” – розроблено й теоретично обґрунтовано педаго-
гічні умови формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з 
документознавства та інформаційної діяльності, представлено результати 
їхньої експериментальної перевірки.   

З урахуванням теоретико-методичних засад дослідження, результа-
тів констатувального етапу експерименту, наукових положень щодо 
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поняття „педагогічні умови” (Н. Іпполітова, А. Литвин, Є. Хриков) визна-
чено та обґрунтовано педагогічні умови формування аналітичної компе-
тентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін: формування мотивації до 
аналітичної діяльності як засобу професійного становлення та кар’єрного 
зростання у контексті специфіки обраного напряму підготовки; спрямуван-
ня змісту фахових дисциплін на формування аналітичної компетентності 
майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності на 
засадах метапредметності; використання практико зорієнтованих освітніх 
технологій у процесі включення майбутніх фахівців з документознавства у 
квазіпрофесійну аналітичну діяльність з метою формування аналітичних 
умінь та навичок студентів; стимулювання рефлексивної позиції майбутніх 
фахівців на всіх етапах розвитку аналітичної компетентності. 

Теоретичне обґрунтування відповідних педагогічних умов здійснено 
на основі наукових засад щодо: мотивації особистості (Т. Гордєєва, С. За-
нюк, Л. Сердюк та ін.), документознавчої професіології (Н. Гайсинюк, 
Н. Кушнаренко, Г. Малик, О. Матвієнко, О. Попчук та ін.), метапредмет-
ності в освіті (Ю. Громико, А. Хуторськой), викладання фахових дисцип-
лін у документознавчій освіті (С. Григораш, І. Демуз, Н. Кушнаренко, 
А. Ліпінська, О. Малюк, О. Сивак та ін.), праксеології (І. Колесникова, 
Т. Котарбинський та ін.), практико зорієнтованих освітніх технологій 
(кейс-метод, проектне навчання, тренінги тощо) (А. Вербицький, 
Н. Волкова, В. Докучаєва, А. Панфілова, О. Долгоруков, Ю. Сурмін та ін.), 
структурно-функційного моделювання навчального змісту (С. Грушев-
ський, Н. Манько, В. Штейнберг та ін.), візуальної аналітики, візуалізації 
даних (В. Ісаков, Дж. Наст, Д. Роем, Н. Яу та ін.).   

Формувальний етап дослідження на базі ДЗ „Луганський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка” передбачав комплексне впровад-
ження педагогічних умов формування аналітичної компетентності майбут-
ніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності впродовж 
таких етапів: підготовчого, змістовно-розвивального, підсумково-прогнос-
тичного. З метою навчально-методичної підтримки досліджуваного 
процесу розроблено інформаційний навігатор, який містив ресурси з 
проблем філософії та теорії аналітики, технологій аналітичної діяльності, 
методів діагностики аналітичної компетентності.  

Реалізація першої умови – формування мотивації до аналітичної 
діяльності як способу професійного становлення та кар’єрного зростання 
завдяки специфіці обраного напряму підготовки – полягала в акцентуванні 
на лекційних та практичних заняттях у процесі вивчення курсів „Доку-
ментознавство”, „Діловодство” уваги студентів на аналітичному складнику 
сфери документаційного та інформаційного забезпечення діяльності 
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установи, організації, підприємства тощо, зокрема створення уявлень про 
специфіку творчої діяльності майбутніх фахівців цієї спеціальності. З 
метою формування мотиваційного компонента аналітичної компетент-
ності, наочного представлення затребуваності обраного фаху та варіатив-
ності самореалізації на сучасному ринку праці (мобільність у трьох 
площинах: вертикальна – розвиток кар’єри; горизонтальна – ротація між 
різними секторами вітчизняного ринку праці; територіальна – адаптація до 
вимог ринків праці інших країн) студентам було запропоновано матеріали 
щодо соціального запиту на фахівців означеного напряму підготовки, 
переліку посад, на які може претендувати майбутній фахівець після 
закінчення ЗВО, матеріали рекрутингових агенцій, організовано дискусію з 
метою визначення особистісних мотивів обрання спеціальності, шляхів 
досягнення професійної та соціальної успішності, за результатами якої 
було розроблено „карти-образи” таких фахівців, як документознавець, 
діловод-секретар, референт, менеджер (відділу кадрів, відділу документо-
обігу). 

З метою формування когнітивного компонента аналітичної компе-
тентності майбутніх документознавців у межах фахових дисциплін акцен-
товано увагу на питаннях функцій та змісту інформаційної аналітики в 
управлінській діяльності, етапах та технологіях аналітичного дослідження 
відповідно до функційних обов’язків фахівця з документознавства та 
інформаційної діяльності, методах системного аналізу тощо. Використання 
методів структурно-функційного моделювання навчального змісту, з 
одного боку, зумовило опору на візуально-дидактичні регулятиви 
відповідного навчального матеріалу (В. Штейнберг), а з іншого – сприяло 
формуванню навичок аналізу, синтезу та конструювання образних статич-
них та динамічних об’єктів (наприклад, завдання з побудови моделей 
документообігу в організації, документних фондів організації/установи, 
документу як багаторівневої інформаційної системи, стадій обробки 
документів, експертизи цінностей документів тощо). 

З урахуванням значущості діяльнісно-технологічного компонента 
аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та 
інформаційної діяльності особливу увагу приділено технологіям 
інформаційно-аналітичної діяльності, зокрема таким, як концепція 
організації інформації LATCH – місце розташування (Location), алфавіт 
(Alphabet), Час (Time), Категорія (Category), ієрархія (Hierarchy) (за 
Ричардом Со-лом Вурманом), матриці аналізу інформації (Ейзенхауера, 
SWOT, оцінки ризиків, Вікно Джохари та ін.), методики предметизації 
документів, створення з оглядово-аналітичних документів (анотування, 
реферування, підготовка оглядів різного типу).  



 13 

З метою формування в майбутніх фахівців з документознавства та 
інформаційної діяльності аналітичних умінь та навичок у процесі орга-
нізації аудиторної та позааудиторної роботи в межах курсу „Діловодство” 
за темами „Документи з кадрово-контрольних питань”, „Службові 
відрядження”, „ Інформаційно-довідкові документи” пропонувалися кейси, 
побудовані на основі практики документообігу в установах та організаціях 
різного рівня підпорядкування, за курсом „Кореспонденція та діловодство” 
– міні-кейси, спрямовані на аналіз виробничих ситуацій та вирішення 
кейсу у вигляді відповідного документа. Організація роботи студентів із 
кейсами передбачала використання таких видів аналізу, як проблемний, 
системний, праксеологічний, прогностичний.  

Моделювання квазіпрофесійних ситуацій на практичних заняттях з 
курсу „Кореспонденція та діловодство” (наприклад, ситуації „Лист-відмо-
ва”, „Лист-запит”, „Лист-запрошення” та ін.) сприяло формуванню в 
студентів умінь і навичок складання аналітичних документів, проблемати-
зації виробничої ситуації, урахування контексту при виборі засобів 
інформаційно-аналітичної діяльності. 

У процесі підготовки та проведення ділової гри „Обов’язки секре-
таря-референта, професійні та особисті якості” (курс „Організація рефе-
рентської та офісної діяльності”) студенти залучалися до інформаційного 
пошуку з проблем документознавчої професіології, розробки та захисту 
міні-проектів.  

У межах теми „Діловий документ” проведено гру „Брейн-ринг”, яка 
сприяла узагальненню відповідної інформаційної бази, формуванню 
навичок установлення зв’язків між поняттями, позбавлення „інформа-
ційного шуму” тощо. У процесі аудиторної та позааудиторної роботи з 
фахових дисциплін студентам пропонувалися тренінгові завдання щодо 
розвитку навичок аналітичного мислення, формулювання запитань, умінь 
критичної оцінки інформації, критичного мислення тощо. 

На завершальному етапі дослідно-експериментальної роботи здій-
снено повторну діагностику рівнів сформованості аналітичної компе-
тентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності (див. табл. 1). Узагальнення результатів дослідження засвідчило 
суттєву динаміку за рівнями сформованості аналітичної компетентності в 
студентів експериментальної групи (ЕГ): збільшення на 24,19% кількості 
студентів, які виявили високий рівень, зменшення на 19,36% студентів із 
низьким рівнем. Тоді як у контрольній групі (КГ) динаміка незначна: 
низький та середній рівні зменшилися відповідно на 4,69% та 3,12%, 
високий збільшився відповідно на 1,57%. 

Достовірність отриманих результатів визначено за допомогою 
критерію Пірсона χ2.  
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Таблиця 1  
Порівняльний аналіз рівня сформованості аналітичної компетентності 

в студентів ЕГ та КГ за результатами експериментального 
дослідження (%) 

 

Експериментальна група Контрольна група Рівні  
Констату- 
вальний етап 

Контрольний 
етап 

Констату-
вальний етап 

Контрольний 
етап 

Високий  16,13 40,32 17,19 18,76 
Середній 51,61 46,77 48,44 51,56 
Низький 32,26 12,9 34,38 29,69 

 

Отже, упровадження педагогічних умов дозволило досягти більш 
високого рівня сформованості аналітичної компетентності майбутніх 
фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, що й 
підтверджує правильність вихідної гіпотези дослідження. 

 
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: 
У дисертації наведено теоретичне обґрунтування й вирішення 

наукової проблеми формування аналітичної компетентності майбутніх 
фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в процесі 
вивчення фахових дисциплін, що полягає в обґрунтуванні та 
експериментальній перевірці педагогічних умов, які забезпечують 
ефективність досліджуваного процесу. 

1. Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури з 
проблеми дослідження засвідчив, що поняття „аналітична компетентність 
фахівця” – це складне, поліфункційне поняття, що розглядається в міждис-
циплінарному контексті. З урахуванням потрактовувань понять „аналі-
тика”, „ аналітична діяльність”, „ аналітичне мислення” у філософському та 
психологічному контекстах визначено, що в різних сферах діяльності ана-
літика пов’язана із оцінкою фактів та подій з метою прогнозування їхнього 
розвитку з урахуванням комплексу об’єктивних та суб’єктивних чинників.  

2. На основі наукових підходів до визначення сутності понять 
„аналітична компетентність фахівця”, особливостей професійної діяльності 
документознавців у сучасних умовах, документознавчої професіології 
аналітичну компетентність фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності визначено як складник професійної компетентності, який 
становить динамічне інтегративне особистісне утворення, що характеризує 
здатність застосовувати знання, уміння, навички й особистісні якості у 
процесі здійснення аналітичної діяльності з метою одержання якісно 
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нового знання для оперативного і продуктивного забезпечення процесу 
ухвалення рішень у різних галузях діяльності. 

З урахуванням функцій аналітичної діяльності (пізнавальна, пере-
ворювальна, прогностична, регулятивна та ін.) визначено структурні ком-
поненти, які відбивають і процесуальну, і результативну сторони дослід-
жуваного процесу: мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-технологічний, 
рефлексивний. 

Провідними методологічними підходами у формуванні досліджу-
ваного виду компетентності визначено системний, діяльнісний, особис-
тісно зорієнтований, компетентнісний; принципами – системності, єдності 
свідомості й діяльності, студентоцентризму, доповнюваності (компле-
ментарності), нелінійності, випереджувальності. 

3. У дисертаційній роботі розроблено критерії та показники сформо-
ваності аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документо-
знавства та інформаційної діяльності (мотиваційний, когнітивний, діяль-
нісний, рефлексивний) та відповідні рівні (низький, середній, високий). 
Констатувальний етап експериментальної роботи засвідчив переважно 
середній та низький рівні сформованості аналітичної компетентності 
фахівців означеного профілю. 

4. Доведено, що ефективність формування аналітичної 
компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності зумовлена теоретичним обґрунтуванням та впровадженням 
педагогічних умов, які визначалися на підставі аналізу теоретичних засад 
дослідження, результатів констатувального етапу експерименту.  

Розроблено й упроваджено педагогічні умови формування 
аналітичної компетентності майбутніх фахівців у галузі документознавства 
та інформаційної діяльності: формування мотивації до аналітичної 
діяльності як засобу професійного становлення та кар’єрного зростання у 
контексті специфіки обраного напряму підготовки; спрямування змісту 
фахових дисциплін на формування аналітичної компетентності майбутніх 
фахівців з документознавства та інформаційної діяльності на засадах 
метапредметності; використання практико зорієнтованих освітніх 
технологій у процесі включення майбутніх фахівців з документознавства у 
квазіпрофесійну аналітичну діяльність з метою формування аналітичних 
умінь та навичок студентів; стимулювання рефлексивної позиції майбутніх 
фахівців на всіх етапах розвитку аналітичної компетентності. 

5. Реалізація визначених педагогічних умов здійснювалася в процесі 
організації аудиторної та позааудиторної роботи з блоку фахових 
дисциплін відповідно до навчального плану підготовки майбутніх фахівців 
з документознавства та інформаційної діяльності („Документознавство”, 
„Діловодство”, „Організація референтської та офісної діяльності”, 
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„Кореспонденція та діловодство”). З урахуванням наукових положень 
метапредметності в освіті, структурно-функційного моделювання інфор-
мації навчальні модулі відповідних дисциплін доповнено теоретичним 
матеріалом з проблем теорії та практики аналітичної діяльності. Доведено, 
що ефективність формування аналітичних умінь та навичок зумовлена 
використання практико зорієнтованих освітніх технологій (кейс-метод, 
проектне навчання, тренінгові технології).  

Аналіз результатів формувального етапу експерименту засвідчив 
позитивні зміни в динаміці рівнів сформованості аналітичної компе-
тентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяль-
ності в експериментальних групах. Так, кількість студентів із низьким 
рівнем сформованості досліджуваного феномену в ЕГ виявилася на 16,79% 
меншою від КГ, на середньому рівні – на 4,79% менша, а з високим – на 
21,56% більша від КГ.  

Підтверджені за допомогою критерію Пірсона позитивні якісні й 
кількісні зміни є підґрунтям для загального висновку про ефективність 
запропонованих педагогічних умов формування аналітичної компе-
тентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін.  

Дисертаційна робота не вичерпує всіх аспектів проблеми. 
Перспективу подальшої роботи вбачаємо в дослідженні проблем 
самоорганізації та саморозвитку аналітичної компетентності майбутніх 
фахівців у процесі неформальної та інформальної освіти. 
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Іщенко В. С. Формування аналітичної компетентності майбутніх 

фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у процесі 
вивчення фахових дисциплін. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – 
Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка”. – Старобільськ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування 
аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та 
інформаційної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін. 

На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури 
з’ясовано ступінь дослідженості проблеми, розкрито сутність понять „ана-
літика”, „ аналітична діяльність”, „ компетентність”, „ аналітична компетент-
ність”. Визначено сутність та структуру аналітичної компетентності май-
бутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, особли-
вості її формування в процесі вивчення фахових дисциплін.  

Теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та 
експериментально перевірено педагогічні умови формування аналітичної 
компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін.  

Ключові слова: аналітична діяльність, аналітична компетентність, 
аналітична компетентність майбутніх фахівців з документознавства та 
інформаційної діяльності, фахові дисципліни, педагогічні умови.  
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Ищенко В. С. Формирование аналитической компетентности 
будущих специалистов по документоведению и информационной 
деятельности в процессе изучения специальных дисциплин. – 
Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогичес-
ких наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессиональ-
ного образования. – Государственное учреждение „Луганский 
национальный университет имени Тараса Шевченко”. – Старобельск, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию проблемы формирования 
аналитической компетентности будущих специалистов по 
документоведению и информационной деятельности.  

На основе научных подходов к определению сущности понятий 
„аналитическая компетентность специалиста”, документоведческой профе-
ссиологии аналитическая компетентность специалистов по документо-
ведению и информационной деятельности определена как составляющая 
часть профессиональной компетентности, которая представляет собой 
динамическое интегративное личностное образование, отражающее спо-
собность применять приобретенные знания, умения, навыки и личностные 
качества в процессе осуществления аналитической деятельности с целью 
получения качественно нового знания для оперативного и продуктивного 
обеспечения процесса принятия решений в разных отраслях деятельности. 

С учетом функций аналитической деятельности (познавательная, 
преобразующая, прогностическая, регулятивная и др.) определены струк-
турные компоненты, отражающие процессуальную и результативную сто-
роны исследуемого процесса: мотивационный, когнитивный, деятельност-
но-технологический, рефлексивный. Ведущими методологическими 
подходами определены системный, деятельностный, личностно-ориенти-
рованный, компетентностный; принципами – системности, единства 
сознания и деятельности, студентоцентризма, дополнительности (компле-
ментарности), нелинейности, опережения. Разработані критерии и 
показатели сформированности аналитической компетентности будущих 
специалистов документоведения и информационной деятельности 
(мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный) и 
соответствующие уровни (низкий, средний, высокий).  

Разработаны и внедрены педагогические условия формирования 
аналитической компетентности будущих специалистов в области докумен-
товедения и информационной деятельности: формирование мотивации к 
аналитической деятельности как способу профессионального становления 
и карьерного роста благодаря специфике избранного направления 
подготовки; направленность содержания профессиональных дисциплин на 
формирование аналитической компетентности будущих специалистов по 
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документоведению и информационной деятельности на принципах 
метапредметности; использование практико-ориентированных образова-
тельных технологий в процессе включения будущих специалистов по 
документоведению в квазипрофессиональную аналитическую деятель-
ность с целью формирования аналитических умений и навыков студентов; 
стимулирование рефлексивной позиции будущих специалистов на всех 
этапах развития аналитической компетентности. Разработаны и внедрены: 
блок теоретического материала для контекстного включения в лекционные 
курсы („Документоведение”, „Делопроизводство”, „Организация рефе-
рентской и офисной деятельности”, „Корреспонденция и делопроизвод-
ство” и др.); комплекс заданий для формирования аналитических умений и 
навыков на основе кейс-метода, проектного обучения, тренинговых зада-
ний; комплекс диагностических материалов по проблеме исследования. 

Ключевые слова: аналитическая деятельность, аналитическая компе-
тентность, аналитическая компетентность будущих специалистов по доку-
ментоведению и информационной деятельности, специальные дисцип-
лины, педагогические условия. 
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The dissertation is devoted to the problem research of the analytical 
competence formation of the future specialists on document science and 
information activity in the process of professional disciplines studying. 

On the basis of the philosophical, psychological and pedagogical litera-
ture analysis, the degree of the problem research has been clarified, the essence 
of the concepts of "analytics", "analytical activity", "competence", and "analy-
tical competence" has been revealed. The essence and structure of analytical 
competence of future specialists on document science and informational activity, 
peculiarities of its formation in the process of specialized disciplines studying 
have been determined. The pedagogical conditions for the analytical competence 
formation of the future specialists on document science and information 
activities in the process of professional disciplines studying have been 
theoretically justified, meaningfully developed and experimentally verified.   
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