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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-

ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ 

 

Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю розв’язання 

питань професійної компетентності майбутніх фахівців-документознавців. 

Мета дослідження – з’ясувати важливість професійної компетентності 

майбутніх фахівців інформаційно-документознавчої сфери у сучасному 

інформаційному суспільстві.  

Нова соціально-економічна політика в Україні, вибір курсу на входження 

в європейський економічний та освітній простір, інтеграція з європейськими 

країнами, інтернаціоналізація ділових стосунків у різних сферах діяльності 

людини, інтенсивний розвиток інформаційних та освітніх технологій диктують 

необхідність підготовки фахівців за спеціальністю „Документознавство та 

інформаційна діяльність” / „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”. 

Відсутність висококваліфікованих фахівців-документознавців зумовлює 

перебування на відповідних посадах фахівців з вищою освітою різного 

профілю, причому їхня професійна спрямованість обмежена суто питаннями 

організації загального справочинства. Між тим, окрім документаційного 

забезпечення, вони повинні вирішувати також і проблеми інформаційного 

обслуговування, потребують часу для оволодіння специфікою цієї діяльності й 

гостро відчувають необхідність у високому рівні сформованості інформаційно-

комунікативної компетентності, вагомої у професійній діяльності фахівців-

документознавців. 



Питання компетентності є дискусійним та відкритим навіть на рівні 

термінологічного апарату. Його вивченням займаються вітчизняні та зарубіжні 

науковці С. Гончаренко, О. Гончарова, І. Гушлевська, Е. Зеєр, І. Зимня, 

І. Зязюн, В. Краєвський, Н. Кузьміна, В. Луговий, А. Маркова, Н. Ничкало, 

Л. Петухова, Дж. Равен, М. Степаненко, А. Трофименко, А. Хуторськой, 

І. Чемеріс та ін. Дослідники пропонують розділяти поняття „компетентність” та 

„компетенція”, визначаючи останнє як наперед задану соціальну вимогу 

(норму) до освітньої підготовки спеціаліста, що необхідна для його якісної 

продуктивної діяльності у відповідній сфері [10]; окремі внутрішні, потенційні, 

приховані психологічні новоутворення: знання, уявлення, програми 

(алгоритми) дій, систем цінностей і відносин, які виявляються у 

компетентностях людини [2, с. 34]. 

У „Словнику іншомовних слів” подається таке визначення поняття 

„компетенція” – 1) коло повноважень якогось органу чи посадової особи; 

2) проблема, про яку в кого-небудь багато інформації, що дає змогу фахово її 

розв’язати [9, с. 541]. Компетентність – авторитетність, обізнаність [Там 

само]. 

Поняття компетентнісної освіти, освітньої компетентності прийшло до 

нас із зарубіжних країн, де воно широко вживається. Під компетентністю 

людини дослідники розуміють спеціально організований комплекс знань, умінь 

та навичок, які набуваються у процесі навчання [4]. Вони дають змогу людині 

визначити, тобто ідентифікувати й розв’язувати, незалежно від ситуації, 

проблеми, характерні для певної сфери діяльності. 

Для характеристики професіоналізму фахівця сьогодні все частіше 

використовується поняття „професійна компетентність”. Н. Волкова висловлює 

думку, що професійна компетентність, професіоналізм передбачають наявність 

професійних знань (суспільних, психолого-педагогічних, предметних, 

прикладних умінь та навичок). Особливостями професійних знань є їх 

комплексність, натхненність [1].  



Вивчаючи проблему професійної компетентності А. Маркова [6] визначає її 

характеристики: 

- компетентність не ототожнюється з освіченістю людини; 

- компетентність – це поєднання психічних якостей, які дають змогу 

діяти самостійно та відповідально; 

- основою для  висновків про компетентність людини є оцінка кінцевого 

результату діяльності; 

- компетентність є характеристикою окремої людини і проявляється у 

результатах її діяльності. 

Важливим є те, що професійна компетентність розуміється як професійна 

підготовленість і здатність суб’єкта праці (фахівця або колективу) до виконання 

завдань і обов’язків повсякденної діяльності. Вона постає мірою й основним 

критерієм визначення його відповідності вимогам сукупної праці. Кожна зі 

сторін праці (професійна діяльність, повсякденні відносини, сам суб’єкт, що 

розвивається, і результати його праці – виробничі, досягнутий стан, дисципліна 

й інші реалізовані функції й завдання) може бути оцінена за допомогою 

критеріального модуля. Його показниками є об’єктивно необхідні знання, 

уміння, навички, а також професійні позиції, індивідуально-психологічні 

особливості (якості). Це визначення професійної компетентності є 

методологічною підставою для виявлення сутності досліджуваного виду 

професійної компетентності [5]. 

Розглядаючи професійну компетентність з позиції акмеології, доцільно 

виокремити такі основні її види: спеціальна компетентність, яка забезпечує 

володіння на високому рівні професійною діяльністю та здатність проектувати 

свій подальший розвиток; суспільна компетентність, яка обумовлює володіння 

спільною (груповою) професійною діяльністю, доцільними формами 

спілкування, педагогічною взаємодією; особистісна компетентність, яка 

забезпечує оволодіння прийомами особистісного самовираження та 

саморозвитку, які протистоять професійній деформації особистості. Наявність 

вищеназваних видів компетентностей означає зрілість людини у професійній 



діяльності, спілкуванні, у становленні особистості професіонала, у формуванні 

його майстерності. Всі ці види компетентності можуть не поєднуватись в одній 

особистості. Адже особистість може бути хорошим фахівцем, але не вміти 

спілкуватися чи не вміти здійснювати завдання саморозвитку. У такому випадку 

можна констатувати високу спеціальну компетентність й нижчу — соціальну, 

особистісну [3]. 

Необхідно зазначити, що формування професійної компетентності триває 

протягом усього професійного становлення особистості і починається набагато 

раніше від безпосередньої професійної діяльності фахівців.  

Компетентність випускника закладу вищої освіти визначається багатьма 

чинниками, оскільки компетентності є „такими індикаторами”, що дозволяють 

визначити готовність студента-випускника до життя, його подальшого 

особистого розвитку та активної участі у житті суспільства [7]. 

Характеристикою сучасного ринку праці можна вважати 

конкурентоспроможність молодого спеціаліста, яка передбачає готовність до 

постійного професійного зростання, якісного і творчого виконання діяльності 

відповідно до індивідуально-психологічних особливостей особистості.  

Конкурентоспроможні фахівці мають володіти професійними вміннями і 

навичками, високим рівнем професійної компетентності та здатності 

застосовувати теоретичні надбання на практиці.  

Компетентність спеціаліста є такою характеристикою його кваліфікації, 

коли наявні знання, які є необхідними для здійснення професійної діяльності 

[8].  

Отже, на сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається стрімкий 

розвиток інформаційних процесів, що зумовлює потребу високого рівня 

професійної компетентності кожної особистості, майбутнього спеціаліста будь-

якої галузі. Вважаємо, що стратегія її формування має розроблятися відповідно 

до процесу становлення умінь та навичок здійснення професійної діяльності, 

розвитку інформаційної культури. Саме ж формування має відбуватися 

протягом усього життя фахівця й особливо під час самоосвіти та набуття 



власного навчального, професійного, життєвого досвіду. Студенти 

спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” / 

„Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” у процесі навчання фахових 

дисциплін під час підготовки у вищій школі постійно вдосконалюють 

сформований рівень професійної компетентності. Уміння та навички обирати 

оптимальні шляхи вирішення завдань, об’єктом яких постає інформація, 

ефективно застосовувати нові інформаційні технології при реалізації навчальної 

діяльності та в повсякденному житті, забезпечувати самостійну організацію 

діяльності та самоконтроль, відповідальне ставлення до елементів 

інформаційної діяльності є важливою складовою формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців-документознавців. 

Таким чином, на нашу думку, професійна компетентність майбутнього 

фахівця-документознавця – це  складне особистісне утворення, що включає в 

себе спеціальні знання, уміння та навички, сукупність теоретичної та 

практичної підготовки; це спеціальна риса, яка дозволяє дипломованому 

фахівцю інформаційно-документознавчої сфери ефективно та продуктивно 

здійснювати свою професійну діяльність та досягати високих професіональних 

результатів.  
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