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СФЕРИ 

Актуальність статті полягає в тому, що операційний компонент 

професійної готовності майбутнього фахівця-документознавця є дуже 

важливим та необхідним компонентом. 

Мета статті – з’ясувати роль та значення операційного компонента 

професійної готовності майбутнього фахівця.  

У сучасних умовах змінюються вимоги до підготовки фахівців, їх знань і 

компетенцій. У минулому залишається просте накопичення студентами знань, 

умінь і навичок, нагальною стає проблема підготовки фахівців, які стали б 

конкурентоспроможними на ринку праці, вільно володіли професійними 

навичками й орієнтувалися у суміжних галузях діяльності, були готові до 

постійного професійного зростання, соціальної і професійної мобільності. 

Сьогодні потрібні фахівці, які вміють працювати з людьми, використовувати 

набуті знання, уміння і навички; глибоко розуміють і знають свою роль у 

суспільстві [4]. 

Академік НАПН України Н. Ничкало підкреслює, що підготовка 

„кваліфікованих конкурентоспроможних кадрів із високим рівнем професійних 

знань, умінь, навичок мобільності, які відповідають вимогам науково-

технічного прогресу й ринковим відносинам в економіці, виховання соціально-

активних членів суспільства, формування у них наукового світосприйняття, 

творчого мислення, кращих людських якостей та національної свідомості є 



головним завданням професійної освіти в умовах переходу до ринкових 

відносин, яка відповідає певному рівню кваліфікації” [3, с. 276].  

Також професійна підготовка – це система організаційних і педагогічних 

заходів, які забезпечують формування в особистості професійної 

спрямованості, загальних і професійних знань, умінь, навичок і професійної 

готовності. Поняття „підготовка” тлумачиться по-різному: як навчання, тобто 

спеціально організований процес формування готовності до виконання 

майбутніх завдань; як готовність, під якою розуміється наявність компетенції, 

знань, умінь та навичок, необхідних для успішного виконання певних завдань 

[3]. 

Сьогодні постала проблема вдосконалення рівня професійної підготовки 

фахівців інформаційно-документознавчої сфери, оскільки висуваються нові 

сучасні вимоги до зазначених фахівців – знання державної мови, використання 

нових комп’ютерних технологій, державних стандартів у галузі діловодства, 

організація сучасної ділової комунікації. 

 Таким чином, виникає необхідність в комплексній підготовці фахівців, 

спрямованості на формування професійних знань, умінь та навичок процесів 

документування та організації роботи з документами у професійній діяльності. 

Проблема формування професійної готовності вищезазначених фахівців 

привертає увагу сучасних дослідників-документознавців (В. Бездрабко, 

Н. Гайсинюк, А. Діденко, С. Кулешов, Н. Кушнаренко, В. Лучанська, 

А. Мамрак, О. Матвієнко, І. Морозюк, Н. Назаренко, Ю. Палеха, 

М. Слободяник, Т. Сморжанюк, Ю. Столяров, Г. Швецова-Водка, Л. Філіпова). 

Підготовка фахівців-документознавців є стратегічним державним 

завданням, яке реалізується зараз у межах освітньої спеціальності „Архівна, 

бібліотечна та  архівна справа”, уведеної на початку 1990-х  рр. у ВНЗ III – IV 

рівнів акредитації України під назвою „Документознавство та інформаційна 

діяльність”. 

Імплементація Закону „Про вищу освіту” передбачає комплекс системних 

кроків, наріжним вектором якого є підготовка нормативно-правових актів, що 



окреслюють механізми реалізації норм закону. Документом, що зумовив значні 

зміни у підготовці бібліотечно-інформаційних фахівців, є постанова Кабінету 

Міністрів України № 226 від 20.04.2015 р. „Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти” (уведено в дію 1 вересня 2015 року). Так, освітній напрям 2.060102 

„Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” інтегровано зі спорідненим 

напрямом підготовки фахівців у галузі архівознавства та інформаційної 

діяльності, що зумовило появу нової інтегрованої спеціальності – 029 

„Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” [2]. 

Спеціальність містить рівноправні змістовні складові освіти – документну 

(документознавство) та інформаційну (інформаційну діяльність), спрямовані на 

підготовку кадрів для документно-інформаційної (документно-комунікативної) 

галузі суспільства. У результаті підготовки за вказаною спеціальністю Україна 

має отримати фахівця, здатного кваліфіковано виконувати широке коло 

професійних видів діяльності з документами [1]. 

Під професійною готовністю майбутнього фахівця з інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи ми розуміємо інтегративну якість особистості, 

яка включає в себе стійку позитивну мотивацію та сукупність соціально-

особистісних, загальнонаукових, інструментальних та професійних 

компетенцій, необхідних для виконання майбутньої професійної діяльності. 

Структуру професійної готовності майбутнього фахівця-документознавця 

складають мотиваційний, когнітивний, операційний та комунікативний 

компоненти, рівні сформованості яких є відповідними критеріями 

сформованості цієї готовності.  

Усі складові компоненти професійної готовності майбутнього фахівця з 

документознавства та інформаційної діяльності тісно пов’язані між собою, 

доповнюють один одного, відбивають рівні оволодіння професійною 

діяльністю. 

Аналіз проявів професійної готовності показав, що оптимальні результати 

досягаються тільки у разі сформованості усіх компонентів готовності. 



Визначення  професійної готовності майбутнього фахівця-документознавця у 

ЗВО можливе на основі оцінювання рівня складових її компонентів з 

подальшою інтеграцією отриманих показників. Тобто, критеріями готовності 

майбутнього фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи є рівні 

сформованості мотиваційного, когнітивного, операційного та комунікативного її 

компонентів. 

Таким чином, детальніше в нашому дослідженні ми зупинимося саме на 

операційному компоненті професійної готовності майбутнього фахівця 

інформаційно-документознавчої сфери. 

До операційного компонента готовності належить професійна 

спрямованість уваги, уявлень, сприймання, пам’яті, професійне мислення, 

професійні здібності, володіння діями, операціями і заходами, необхідними для 

успішного здійснення професійної діяльності. 

За О. Співаковським уміння – це заснована на знаннях і навичках 

готовність людини успішно виконувати певну діяльність [5]. 

Уміння виникає там, де знання справи стає дороговказом до швидкого й 

успішного її виконання. Уміння – це заснована на знаннях і навичках готовність 

людини успішно виконувати певну діяльність [6]. Навички – удосконалені 

шляхом багаторазових дій компоненти вмінь, що виявляються у їх 

автоматизованому виконанні [6]. 

Рівень сформованості операційного компонента готовності до 

професійної діяльності можна визначити за допомогою таких показників: 

– уміння планувати власну професійну діяльність; 

– уміння планувати діяльність служби документаційного забезпечення 

управління; 

– уміння ухвалювати оперативні рішення у межах своєї компетенції; 

– уміння керувати підлеглими; 

– уміння організовувати діяльність служби документаційного забезпечення 

управління; 



– уміння здійснювати контроль за станом діловодства у структурних 

підрозділах; 

– уміння ведення системи документації на своєму підприємстві; 

– уміння користуватися зуніфікованими системами документації; 

– уміння у разі необхідності створювати нові або розвивати існуючі 

зуніфіковані системи документації; 

– уміння упорядкувати склад документів, скорочувати іх кількість та 

оптимізовувати документопотоки; 

– уміння відбирати документи, які передаються на державне зберігання; 

– уміння організації поточного збереження документів; 

– уміння здійснювати експертизу наукової та практичної цінності 

документів; 

– уміння експлуатації автоматизованих інформаційних систем, систем 

управління, володіння сучасними інформаційними технологіями; 

– уміння здійснювати індивідуальний підхід до своїх колег, підлеглих, 

партнерів і відвідувачів; 

– уміння адекватно оцінювати власну професійну діяльність. 

Отже, сформований операційний компонент виявляється через сукупність 

необхідних умінь та навичок, що забезпечують успішне здійснення професійної 

діяльності фахівців інформаційно-документознавчої сфери.  
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