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ФАХІВЦЯ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ 
Основною метою вищої освіти є підготовка висококваліфікованого 

фахівця відповідного рівня та профілю, конкурентоздатного на ринку праці, 
компетентного, який вільно володіє професією та орієнтується в суміжних 
галузях діяльності, готового до постійного професійного росту, соціальної 
та професійної мобільності.  

Одним зі шляхів вирішення зазначеної проблеми є впровадження у 
навчальний процес компетентнісного підходу, що є необхідною умовою і 
пріоритетним напрямом модернізації системи вищої освіти. 

Компетентнісний підхід скеровує освіту на формування цілої низки 
компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), якими мають 
оволодіти студенти під час навчання у вищому навчальному закладі. Він 
передбачає не просту передачу знань та вмінь від викладача до студента, а 
формування в майбутніх випускників професійної компетентності, 
особистісних якостей, організаторських здібностей, уміння приймати 
рішення і брати на себе відповідальність. 

Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті передбачає 
навчання дією, суть якого полягає в тому, що студенти працюють над 
набуттям і розширенням самостійного досвіду рішення реальних завдань, 
вчаться і розвивають здібності адаптуватися до будь-якої незвичної 
ситуації і знаходити раціональні рішення. 

Концептуальна сутність компетентнісного підходу у процесі 
підготовки майбутніх документознавців полягає в озброєнні студентської 
молоді чітко визначеною системою професійних компетенцій, яка 
об’єктивується характером, рівнем і тенденціями розвитку економіки, 
науки, освіти, культури – усіх сфер і видів життєдіяльності людини й 
суспільства. 

Компетентнісний підхід змінює мету і вектор змісту вищої освіти від 
передачі знань і вмінь предметного змісту до виховання (формування) 
майбутнього фахівця зі сформованими життєвими і професійними 
компетентностями. 

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, 
компетентнісне навчання. 

 
Основной целью высшего образования является подготовка 

высококвалифицированного специалиста соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, который 



свободно владеет профессией и ориентируется в смежных отраслях 
деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности. 

Одним из путей решения отмеченной проблемы есть внедрение в 
учебный процесс компетентностного подхода, который является 
необходимым условием и приоритетным направлением модернизации 
системы высшего образования.  

Компетентностный подход направляет образование на формирование 
целого ряда компетентностей (знаний, умений, навыков, отношений и т. д), 
которыми должны овладеть студенты во время обучения в высшем учебном 
заведении. Он предусматривает не простую передачу знаний и умений от 
преподавателя к студенту, а формирование в будущих выпускников 
профессиональной компетентности, личностных качеств, организаторских 
способностей, умения принимать решения и брать на себя 
ответственность. 

Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании 
предусматривает обучение действием, суть которого заключается в том, 
что студенты работают над приобретением и расширением 
самостоятельного опыта решения реальных заданий, учатся и развивают 
способности адаптироваться к любой необычной ситуации и находить 
рациональные решения. 

Концептуальная сущность компетентностного подхода в процессе 
подготовки будущих документоведов заключается в вооружении 
студенческой молодежи четко определенной системой профессиональных 
компетенций, которая будет объективироваться характером, уровнем и 
тенденциями развития экономики, науки, образования, культуры – всех сфер 
и видов жизнедеятельности человека и общества. 

Компетентностный подход изменяет цель и вектор содержания 
высшего образования от передачи знаний и умений предметного содержания 
к воспитанию будущего специалиста с сформированными жизненными и 
профессиональными компетентностями. 

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, 
компетентностное обучение. 

 
The main purpose of higher education is to traina high-qualified specialist 

of appropriate level and profile, who is competitive at a labor market, competent, 
and is fluent in profession and related fields of activity, ready to a continuous 
professional development, social and professional mobility. 

One of the ways to solve this problem is to implement the competency 
approach inthe trainingprocess, which is a necessary condition and a priority 
direction for the modernization of high education system. 

The competency approach directsthe education to forming a number of 
competencies (knowledge, skills, attitudes, etc.), which students have to master 
during their studies in higher education establishment. It involves not just a 
common transfer of knowledge and skills from a teacher to a student, butalso the 



formation of the future specialists’ professional competence, personal qualities, 
organizational skills, ability to make decisions and take responsibility, possessing 
necessary communication skills, ability to assess social processes,to determine a 
place and role of their professional activity there,to find ways to its improving. 

The competency approach in higher vocational education involves a study 
by actions, the essence of which is that the students are working on the acquisition 
and expansion of independent experience in real problems solution, studying and 
developingan ability to adapt to any unusual situation and find a rational solution. 

The conceptual substance of the competency approach in thetraining 
process of future document specialists is in studentsto be armed by clearly defined 
system of professional competencies, which is objectified by nature, level and 
trends in the development of economy, science, education, culture − all areas and 
types of human life and society. 

The competency approach changes the purpose and content of higher 
education vector from the transmission of knowledge and skills to the substantive 
content of a future specialisttraining (formation), which has formed life and 
professional competencies. 

Key words: cognizance, competence-oriented approach, competence-
oriented training. 

 
Постановка проблеми. В умовах приєднання України до 

Європейського освітнього простору перед вищими навчальними закладами 
нашої держави постало завдання реформування вищої освіти, зокрема не 
лише у напрямі перебудови процесу організації навчання, але й оновлення 
методології підготовки студентів з урахуванням світових тенденцій, а також 
вимог міжнародних фахових організацій [2, с. 1]. 

Методологічною основою модернізаційних процесів у вищій школі 
було обрано компетентнісний підхід, що забезпечує формування низки 
компетенцій і компетентностей, якими має оволодіти майбутній фахівець. 
Актуальність дослідження проблеми реалізації компетентнісного підходу в 
процес підготовки майбутніх фахівців-документознавців зумовлена 
суспільним значенням означеної професії та посиленням вимог до її якості й 
професійності в умовах сучасного розвитку суспільства. 

Останнім часом компетентнісний підхід є предметом вивчення 
багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Так, зокрема, питанню 
компетентнісного підходу в освіті та проблемі формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому 
навчальному закладі присвячено праці М. Артемової, І. Бабина, І. Зимньої, 
І. Зязюна, Л. Карпової, Г. Кашкарьова, О. Пометун, Л. Пуховської, 
І. Родигіна, С. Савельєвої, О. Савченко, Г. Терещук, Н. Фоменко, Л. Шевчук, 
А. Щербакова та інших. 

Основи компетентнісного підходу було закладено у психології працями 
Л. Виготського, А. Леонтьева, С. Рубінштейна, Б. Ананьева, І. Зимньої, де 
особистість розглядалася як суб’єкт діяльності, яка сама, формуючись у 



діяльності і спілкуванні з іншими людьми, визначає характер цієї діяльності 
та характер спілкування. 

Цю проблему також досліджували психологи О. Асмолов, І. Бех, 
В. Давидов, І. Підласий, А. Петровський, В. Рибалка, В. Семиченко, 
В. Татенко та ін. 

Загальні питання компетентнісного підходу в освіті під кутом зору 
формування ієрархії компетентностей (ключових, галузевих, предметних) 
розглядає у своїх працях О. Пометун. На його думку кожна особистість 
протягом навчання мусить набути таких компетентностей: навчальної, 
культурної, громадянської, соціальної та підприємницької.  

О. Бігіч, І. Зимня, Н. Кузьміна та інші у своїх працях зазначають, що 
завдання сучасної вищої освіти полягає не тільки в тому, щоб дати 
професійні знання, а й у тому, щоб підготувати фахівця, який глибоко 
розуміє і знає свою роль у суспільстві, уміє творчо використовувати здобуті 
знання на практиці, цінує колективний досвід, прислухається до думки колег, 
критично оцінює досягнуте.  

Компетентнісний підхід як основа ефективного навчання розглядається 
значною частиною зарубіжних дослідників, серед яких найбільш відомі 
А. Бермус, Дж. Боуден, М. Лейтер, С. Маслач, Дж. Равен, Е. Тоффлер, 
Р. Уайт, Р. Хайгерті, Е. Шорт та інші. 

Під поняттям «компетентнісний підхід» розуміється спрямованість 
освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, 
основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого 
процесу буде формування загальної компетентності людини, що є 
сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою 
особистості. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і 
містити знання, уміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі 
особистості [3, с. 24]. 

Слід зазначити, що питання реалізації компетентнісного підходу в 
процес підготовки фахівців-документознавців спеціально не досліджувалося. 

Мета статті полягає у визначенні основних аспектів реалізації 
компетентнісного підходу у навчальний процес студентів-документознавців. 

Виклад основного матеріалу. Світова освітня практика стверджує, що 
поняття «компетентність» є ключовим в оновленні змісту навчання, оскільки 
має інтеграційну природу, об’єднує знання, навикову та інтелектуальну 
складові сучасної освіти. 

На сучасному етапі розвитку суспільства метою освіти стають не 
просто знання й уміння, а певні якості особистості, формування ключових 
компетенцій (компетентностей), які повинні підготувати студентів до 
подальшої професійної діяльності. В основі нещодавно розробленого 
компетентнісного підходу лежить заміна системи обов’язкового формування 
знань, умінь, навичок і ставлень набором компетентностей (комплексом 
компетенцій), які формуватимуться у студентів на основі оновленого змісту і 
в процесі діяльності.  



Упровадження ключових компетентностей у зміст освіти та здійснення 
відповідного моніторингу якості освітніх послуг у нашій країні відбувається 
поступово й супроводжується широким обговоренням серед фахівців і 
педагогічної громадськості та глибоким науково-дидактичним 
обґрунтуванням. 

У вищій освіті перехід до компетентнісного підходу, за одностайною 
думкою науковців і практиків, означає переорієнтацію з процесу на результат 
освіти в діяльнісному вимірі, розгляд цього результату з огляду на потреби 
суспільства, забезпечення спроможності випускника ВНЗ новим запитам 
ринку праці, мати відповідний потенціал для практичного розв’язання 
життєвих проблем. 

Компетентнісний підхід змінює мету й вектор змісту вищої освіти від 
передачі знань і вмінь предметного змісту до виховання (формування) 
майбутнього фахівця зі сформованими життєвими і професійними 
компетентностями. Цей підхід у всіх своїх значеннях і аспектах найбільш 
глибоко відображає основи процесу модернізації. 

Компетентнісний підхід прямо пов’язаний з ідеєю всебічної підготовки 
і виховання індивіда не лише як висококваліфікованого спеціаліста, а і як 
особистості, члена колективу й соціуму, він є гуманітарним у своїй основі.  

До особливостей компетентнісного підходу у вищій школі можна 
віднести: визначення компетенцій як кінцевого результату навчання та їх 
цілеспрямоване формування; перенесення акцентів із поінформованості 
суб’єктів навчання на їх уміння використовувати інформацію для вирішення 
практичних проблем; оцінювання рівня сформованості в студентів 
компетенцій як результату навчального процесу; студентоцентрована 
спрямованість навчання; націленість фахової підготовки на майбутнє 
працевлаштування випускників [1, с. 29]. 

Компетентнісний підхід передбачає формування професійних і 
особистісних якостей, організаторських здібностей, уміння приймати 
рішення і брати на себе відповідальність, володіння необхідними 
комунікативними якостями, здатності оцінювати соціальні процеси, 
визначити місце й роль у них своєї професійної діяльності, знаходити шляхи 
її вдосконалення. 

Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті передбачає 
навчання дією, суть якого полягає в тому, що студенти працюють над 
набуттям і розширенням самостійного досвіду рішення реальних завдань, 
вчаться і розвивають здібності адаптуватися до будь-якої незвичної ситуації і 
знаходити раціональні рішення. 

Концептуальна сутність компетентнісного підходу полягає в  озброєнні 
студентської молоді чітко визначеною системою професійних компетенцій, 
яка об’єктивується характером, рівнем і тенденціями розвитку економіки, 
науки, освіти, культури – усіх сфер і видів життєдіяльності людини й 
суспільства; «у зверненні в освітньому процесі до людини, з опорою на 
антропологічні та аксіологічні засади її розвитку; у використанні специфіки 



особистісно-орієнтованого підходу на противагу знаннєво-орієнтованому 
підходу як умови модернізації вищої освіти» [4, с. 122]. 

Отже, проблема компетентнісного підходу у вищій освіті в Україні 
набула ґрунтовного розв’язання. За роки незалежності України в галузі 
освітнього законодавства було прийнято низку законів та урядових постанов, 
які стали підставою для розроблення та впровадження сучасного змісту 
освіти. У результаті узагальнення інформації про стан упровадження 
компетентнісного підходу в систему вищої освіти, зокрема на основі 
досліджень О. Чернишова, можна визначити низку проблем пов’язаних із 
цим питанням: 

1. Державні стандарти вищої освіти підкреслюють пріоритетність 
формування компетентностей, але в змісті освітніх галузей компетентнісна 
ідея презентована не завжди системно та вкрай нерівномірно.  

2. Широко презентована в нормативних документах компетентнісна 
ідея не набула наразі адекватного втілення в змісті підручників і навчально-
методичних посібників для вищої школи. Більша частина сучасної 
навчальної літератури відповідає традиційній навчальній парадигмі; украй не 
вистачає підручників нового покоління, зокрема інтерактивних тощо. 

3. Ідея компетентнісного підходу стала одним із наріжних каменів 
системи оцінювання. Необхідно врахувати цей аспект у розробці нової 
системи моніторингу якості освіти та за можливості адаптувати систему 
контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів. 

4. Об’єктивною проблемою впровадження компетентнісного підходу 
до навчання у ВНЗ є необхідність технологічної адаптації навчально-
виховного процесу відповідно до нових вимог. Традиційними технологіями 
неможливо продуктивно формувати компетентності студентів, у тому числі й 
майбутніх документознавців. 

5. Психологічний чинник, здатність реагувати на зміни, гнучкість у 
прийнятті нових рішень, уміння подолати стереотипи мислення та дій – ще 
одна проблема впровадження компетентнісного підходу до навчання. 
Забезпечення готовності майбутнього фахівця до реалізації нових завдань в 
особистісному та професійному вимірі виступає обов’язковою умовою 
реалізації компетентнісного підходу в навчальний процес. 

6. Складність взаємодії із соціальним середовищем, громадськими та 
культурними організаціями, родиною.  

Висновки. Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок про 
те, що компетентнісний підхід змінює мету і вектор змісту вищої освіти від 
передачі знань і вмінь предметного змісту до виховання (формування) 
майбутнього фахівця, у тому числі й висококваліфікованого 
документознавця, зі сформованими життєвими і професійними 
компетентностями. Але, на заваді ефективного впровадження 
компетентнісного підходу в процес навчання майбутніх документознавців 
стоїть низка невирішених проблем, основними з яких є: створення нових 
програм, підручників, навчально-методичних посібників, упровадження 
нових педагогічних технологій тощо. 
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