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Визначено актуальність проблеми формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх 
документознавців, інформаційних аналітиків у вищих навчальних закладах. Проведено проблемний 
аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутніх фахівців та виявлено необхідність здійснення 
інформаційно-аналітичної діяльності в процесі виконання професійних обов'язків. Наведено приклади 
прикладного застосування інформаційно-аналітичної компетентності у процесі навчання.
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Постановка проблеми. Входження людства
в інформаційну епоху, глобалізація сус-

пільних процесів, розвиток новітніх технологій 
тісно пов'язані з інноваційними перетвореннями 
в усіх сферах життєдіяльності людини і в освіті 
зокрема. Сучасні трансформації суспільства ви-
тіснили ідею «освіти на все життя» концепцією 
«освіти впродовж життя», яка була сприйнята 
світовою спільнотою і стала основою для про-
грами ЮНЕСКО «Освіта для XXI століття». Це 
актуалізувало проблему професійної підготовки 
фахівців насамперед в інтелектуальних сферах 
праці, до яких належить документознавство та 
інформаційна діяльність. 

Сучасний документознавець має широке функ-
ціональне поле діяльності, пов'язане з одержан-
ням, використанням, поширенням і зберіганням 
документованої інформації для досягнення стра-
тегічних і тактичних цілей суб'єктів інформацій-
них відносин. Якісна реалізація цих завдань про-
фесіоналом залежить від рівня його підготовки у 
вищому навчальному закладі, цілеспрямованого 
впровадження компетентнісного підходу в освіту, 
який передбачає результативну спрямованість 
навчального процесу на формування конкурен-
тоспроможного фахівця, здатного до творчості й 
саморозвитку. У сучасних умовах професійний 
розвиток документознавця, інформаційного аналі-

тика неможливий без вільної орієнтації в інфор-
маційному просторі, здатності швидко сприймати 
й обробляти значні обсяги інформації, постійно 
оновлювати власні знання, розширювати спектр 
необхідних умінь і навичок, тобто – підвищувати 
рівень інформаційно-аналітичної компетентності, 
пов'язаної з умінням знаходити необхідну інфор-
мацію, здійснювати її аналіз, структурувати та 
якісно-змістовно перетворювати і використовува-
ти у професійній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У педагогічній теорії і практиці тільки починає 
складатися знання про інформаційно-аналітич-
ну компетентність та її формування. Серед ві-
тчизняних та зарубіжних учених, які розглядали 
різноманітні аспекти інформаційно-аналітичної 
діяльності, можна відзначити таких: О Гайдамак 
[3], Є. Карпенко [6], В. Кіптенко [7], О. Кобєлєв 
[8], Г. Малик [10], О. Назначило [11], Н. Рижова 
[12], О. Скафа [15], Н. Сляднева [16], Р. Сорока 
[17] та ін. Детально досліджено методологічні, те-
оретичні і практичні аспекти розвитку інформа-
ційно-аналітичної компетентності педагогічних 
працівників професійно-технічних навчальних 
закладів у колективній монографії Інституту 
професійно-технічної освіти НАПН України [19].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зважаючи на те, що головною 
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особливістю навчальної діяльності студента в 
освітньому середовищі є не тільки здобуття но-
вих знань, а й уміння якісно аналізувати весь 
спектр інформації, синтезувати, порівнювати, 
структурувати, узагальнювати, класифікувати, 
оцінювати, формулювати висновки та представ-
ляти, виникла необхідність введення у навчальну 
програму для документознавців, інформаційних 
аналітиків ІФНТУНГ професійно орієнтовану 
дисципліну «Інформаційно-аналітична діяль-
ність», метою якої є навчити студента ефективно 
проводити збір інформації, здійснювати її ана-
літико-синтетичну обробку з метою отримання 
якісно нового знання для забезпечення процесу 
ухвалення правильного рішення чи знаходжен-
ня альтернативи виходу із проблемної ситуації 
під час виконання професійних функцій, а саме: 
аналізу інформації про стан досліджуваної про-
блематики, формулювання висновків на основі 
одержаної інформації для вирішення поставле-
них завдань і ухвалення відповідальних рішень. 

Вдало, у контексті нашого дослідження, роз-
глянуто поняття інформаційно-аналітичної діяль-
ності науковцем Сорокою М. Б., який зазначив, що 
це особливий напрям інформаційної діяльності, 
пов'язаний з виявленням, опрацюванням, збере-
женням та поширенням інформації переважно у 
сфері управлінської, політичної та економічної ді-
яльності. Особливої ваги набуває систематичність 
визначення кола питань, що виникають у процесі 
базової діяльності споживача інформації, їх ана-
ліз та прогнозування тенденцій розвитку. Саме 
орієнтація на передбачення, виявлення тенденцій 
розвитку ситуації переважне застосування різних 
аналітичних методів опрацювання інформації: ін-
формаційний аналіз, джерелознавчий, ситуацій-
ний, контент-аналіз тощо [17].

Можливості використання інформаційно-ана-
літичної діяльності в сучасному інформаційному 
просторі безмежні, і це повинні усвідомлювати 
фахівці в галузі документознавства та інформа-
ційної діяльності. З навчальною метою студенти 
послуговувалися до 2016 року переважно рядом 
підручників та посібників із суміжних галузей – 
насамперед, інформаційного менеджменту та ма-
теріалами наукових статей у фахових виданнях. 
Станом на сьогоднішній день вийшли друком два 
посібника [2; 4], у яких у повному обсязі розгля-
нуто найважливіші теоретичні та практичні пи-
тання інформаційно-аналітичної діяльності. Осо-
бливу увагу приділено авторами розвитку нових 
засобів інтелектуалізації інформаційно-аналі-
тичної діяльності, специфіці професії аналіти-
ка, запропоновано концепцію навчального курсу. 
Дані посібники можна придбати та завантажити, 
завдяки чому студенти мають можливість готу-
ватись до занять не тільки із курсу лекцій та 
методичних рекомендацій, які містяться в НТБ 
ІФНТУНГ. Можемо констатувати, що нових на-
укових розробок, які детально аналізують ін-
формаційно-аналітичну діяльність як необхідний 
етап у роботі будь-якої галузі збільшується як 
у кількісному співвідношенні, так і у якісному, 
тому варто розглядати дану дисципліну, яка 
формує важливу компетентність документознав-
ця, інформаційного аналітика. 

Метою статті є проаналізувати базові уміння 
та навички, які формують у студента-докумен-

тознавця, інформаційного аналітика інформацій-
но-аналітичну компетентність, а також визначи-
ти основні стадії формування даних компетенцій.

Викладення основного матеріалу. Більшість 
дослідників, зокрема, С. Рубінштейн, доводить, 
що інформаційно-аналітична діяльність має два 
складники: діяльнісний – пошук, відбір, збере-
ження, поширення інформації; інтелектуаль-
ний – аналітико-синтетична обробка [20].

Н. Рижова, О. Філімонова, В. Фомін уважають, 
що інформаційно-аналітична діяльність фахів-
ця – це «отримання з інформації, представленої 
у вигляді деякої знакової системи, компонентів, 
які цікавлять дослідника, подання їх у зручній 
для сприйняття формі та подальша предметна 
інтерпретація (аналіз) на основі використання на-
півформальних та формальних мов для побудови 
статичних і динамічних інформаційних моделей 
предметної галузі та їх аналізу» [13, с. 249]. 

Кіптенко В. К. виокремлює інформаційно-ана-
літичну функцію, яку становлять насамперед 
дії зі збирання інформації, що потім підлягає 
аналізу. Під аналізом інформації автор розуміє 
емпіричне дослідження, результатами якого є 
оціночні висновки про ситуацію, що склалася 
[7]. На основі розуміння поняття інформаційно-
аналітичної діяльності, І. С. Савченко виділяє 
інформаційно-аналітичну компетентність, як ту, 
яка постає у наш час надзвичайно затребуваною 
складовою якості управління, стратегічного пла-
нування і сприймається нами як уміння вчасно 
отримувати та аналізувати інформацію про стан 
об'єкта, що змінюється [14].

Інформаційно-аналітичну компетентність ме-
неджера Н. А. Зінчук подає у формі декомпози-
ції таких складників, як професійна мотивація 
формування і подальшого розвитку даної ком-
петентності (мотиви, інтереси, потреби, ціннісні 
та смислові орієнтації, спрямованість особистос-
ті), рівень необхідних і достатніх знань, умінь і 
навичок, первинний досвід професійної діяль-
ності у заданому напрямі, а також аспекти, що 
передбачають стійку потребу до саморозвитку, 
самовдосконалення та сформовану рефлексивну 
діяльність як фактор успішності особистісного 
моніторингу власного професійного зростання [5]. 
О. Гайдамак, здійснивши дослідження інформа-
ційно-аналітичної компетентності магістра фізи-
ко-математичної освіти, прийшла до висновку, 
що інформаційно-аналітична компетентність є 
ключовою складовою професійної компетентнос-
ті, оскільки, в силу фундаментальності понять 
«інформація» і «аналіз», на ній засновані інші 
компоненти професійної компетентності [3].

А. Трофименко, вивчаючи питання розвитку 
інформаційно-аналітичної компетенції студентів у 
вузі, звертає увагу на посилення ролі аналітичної 
складової професійної діяльності і зазначає, що 
здебільшого інформаційно-аналітична компетент-
ність науковцями розглядається як складова про-
фесійної компетентності, до того ж, специфічність 
аналітичної складової інформаційної підготовки 
висвітлюється мінімально, а самі знання про роз-
виток та формування інформаційно-аналітичної 
компетентності у педагогічній теорії та практиці 
тільки починають складатися [21, с. 11-12].

Отже, інформаційно-аналітичну діяльність 
студентів визначаємо як особливу діяльність в 
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освітньому середовищі вищого навчального за-
кладу зі здобуття необхідної, достовірної ін-
формації та її аналітико-синтетичної обробки з 
метою отримання нових знань для розв'язання 
поставленого завдання й ухвалення відповідного 
рішення. Оскільки у поняття інформаційно-ана-
літична компетентність входять такі складові як 
уміння та навички, які завжди передбачають ви-
користання знань, понять, правил і прийомів дій 
із ними, тобто спираються на активну інтелекту-
альну діяльність і обов'язково включають про-
цеси мислення, тому студенти повинні у процесі 
вивчення даної дисципліни набути таких умінь 
та навичок, як здійснювати пошукові роботи, об-
робляти інформацію та аналізувати її, вміти пре-
зентувати опрацьовану інформацію у доступно-
му форматі [1].

Кожен компонент інформаційно-аналітичної 
діяльності (пошук, обробка, аналіз та представ-
лення інформації) містить аналітичну складову, 
що інтегрується у цей компонент, а саме: по-
шук – передбачає побудову логічної послідов-
ності дій, осмислення та співставлення даних, 
визначення надійності та достовірності шляхом 
аналізу, зіставлення, порівняння фактів; резуль-
татом обробки інформації є створення власного 
інформаційно-аналітичного продукта, що перед-
бачає дії аналізу, синтезу, порівняння, абстра-
гування, узагальнення, інтерпретації, класифі-
кації, структурування; отриманий результат 
дає можливість майбутньому документознавцю, 
інформаційному аналітику визначити переваги 
здобутого досвіду після плідного виконання ін-
формаційно-аналітичної діяльності. 

Таким чином, визначення інформаційно-ана-
літичних умінь як системи дій із пошуку, оброб-
ки та представлення інформації дає можливість 
звернутися до питання формування цих умінь. 
Дослідження науковців доводять, що процес 
формування будь яких умінь (у нашому випад-
ку інформаційно-аналітичних) характеризується 
етапністю, причому кожен попередній етап ство-
рює основу для проходження наступного [1]. Пе-
реконатись, що студенти набули названих умінь 
нами введено у робочий план написання курсо-
вих робіт, у яких передбачено, окрім аналізу тео-
ретично-понятійного апарату, практичне завдан-
ня: сформувати бібліографічний покажчик та 
реферативний огляд на задану тематику. Зазви-
чай тематику курсових, особливо, що стосується 
реферативного огляду, замовляють наукові від-
діли бібліотеки вишу, оскільки у них часто вини-
кають нагальні проблеми відсутності інформації 
про інноваційні процеси, пов'язані з нафтогазо-
вою сферою, особливо, з новими видами палива. 
Дана тематика є для студентів документознав-
ців-аналітиків непрофільною, але їх завдання 
вилучити всі існуючі джерела, які висвітлюють 
проблематику за останні 5 років як друковані, 
так і електронні, вітчизняні та зарубіжні (можна 
іноземною мовою). Інший вид завдань, які підсу-
мовують вивчене, це складання аналітичної до-
відки на проблематику «Перспективи розвитку 
району в Івано-Франківській області (район на 
вибір студента)». Аналітична довідка є одним із 
найскладніших з погляду підготовки документів. 
Вона максимально наближається до канонів кла-
сичного наукового дослідження. Композиційно в 

ній виділяється теза, аргументи, демонстрація, 
ілюстрація, висновки. Аналітична довідка потре-
бує від студентів широких міждисциплінарних 
компетенцій, навичок, узагальнення, системати-
зації, кластеризації даних, виявлення причинно-
наслідкових зв'язків, володіння методами і мето-
диками дослідження [1, 2]. Часто використовують 
при написанні аналітичної довіки SWOТ-аналіз, 
який, за визначенням Л. В. Балабанової, є ана-
лізом зовнішнього та внутрішнього середовища 
організації (інституту, суб'єкта), політичної та 
економічної ситуації, що складається навколо неї 
[16]. Методика проведення SWOT-аналізу перед-
бачає здійснення декількох етапів:

1. Визначення власних сильних і слабких сто-
рін всередині організації. 

2. Визначення можливостей і загроз на зо-
внішньому просторі. Це своєрідна «розвідка міс-
цевості» [18]. 

Для виконання курсових робіт студенти ко-
ристуються сайтами органів міської ради, ра-
йонних рад, де розміщено всю інформацію про 
їх діяльність, звіти про результати різних ета-
пів роботи органів місцевого самоврядування. Це 
сприяє формуванню інформаційно-аналітичних 
умінь, кращі доповіді пропонуються захищати 
на студентських конференціях, круглих столах, 
диспутах, семінарах, вміти вести полеміку, дис-
кусію, оперуючи достовірними фактами та аргу-
ментовано, доводячи свою точку зору з певної 
проблеми. Можемо навести приклад розробки од-
ного із завдань курсової (написання аналітичної 
довідки на певну проблематику) та зміст другого 
розділу курсової роботи, що дасть певне уявлен-
ня про уміння студента знайти як теоретичний 
матеріал, так і сформувати його, синтезувати та 
сформувати у доповідь із презентацією.

2.1 Бібліографічний покажчик
2.2 Аналітичний документ

2.2 Аналітичний документ
Проблема розвитку туризму у Богородчан-

ському районі Івано-Франківської області
Вступ. Розвиток рекреації в Богородчансько-

му районі можна розглядати в контексті струк-
турної перебудови його народно-господарського 
комплексу, в стратегічній моделі якого ця галузь 
повинна стати однією з домінуючих. 

Основна частина. На території району знахо-
дяться унікальні природні об'єкти, зокрема, Ма-
нявський водоспад з висотою падіння води 16 м., 
що є одним з найвищих у Карпатах, «Грязевий 
вулкан» та «Сольова криниця» в селі Старуня 
та «Блаженний камінь» з цілющим джерелом 
у с.  Манява. 

Сфера туризму потребує розв'язання таких 
проблем: 

– відсутність реклами внутрішнього та зо-
внішнього туризму у ЗМІ;

– поганого розвитку сектора туристичної ін-
дустрії району;

– відсутності інвестицій з боку держави та 
іноземних інвесторів.

Зокрема, добре здійснена реклама тільки Ма-
нявського водоспаду і Манявського скиту, проте 
населенню невідомо про наявність інших споруд 
і визначних місць, оскільки досі не проведено 
паспортизацію всіх пам'яток архітектури місце-
вого значення. Крім того, існує проблема погано-
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го стану доріг, що унеможливлює під'їзд до цих 
місць. Дані Головного управління статистики в 
Івано-Франківській області вказують на те, що 
зменшилась прибутковість сфери послуг у Бого-
родчанському районі, що спричинено скорочен-
ням кількості туристичних відвідувань порівняно 
з 2014 роком (див. рисунок 1.1).

Крім цього, складна економічно-політична 
ситуація в Україні спричинила скорочення фі-
нансування практично усіх сфер господарства, 
туризму в тому числі. Подальше ігнорування 
розвитку туризму у Богородчанському районі 
може спричинити повний занепад наявних ту-
ристичних місць, їхнє руйнування. 
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1934,5 
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0
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4000
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Діяльність підприємств сфери послуг  
у Богородчанському районі (у ринкових цінах, тис. грн) 

Усього По населенню 

Рис. 1.1. Діяльність підприємств сфери послуг  
у Богородчанському районі (за даними  

Головного управління статистики  
в Івано-Франківській області)

Висновки. Необхідно виробити і здійснювати 
таку стратегію і тактику розвитку туризму, які 
б забезпечили сталий розвиток регіону, покра-
щення стану навколишнього природного серед-
овища, інтегроване управління рекреаційними 
ресурсами, їх рекламу як на регіональному, так 
і національному рівнях, а також моніторинг за 
туристичною динамікою населення у районі.

Пропонуємо такі альтернативні шляхи вирі-
шення проблеми:

– проведення туристичних заходів та фести-
валів, ознайомчих турів для ЗМІ;

– розширення мережі туристично-екскурсій-
них маршрутів;

– модернізацію Інтернет – сторінки «Богород-
чанщина туристична».

Туристичний потенціал регіону потрібно роз-
вивати через нові, привабливі та зручні для спо-
живачів, туристичні продукти і послуги. Також 
варто створити нові піші та вело маршрути, за-
безпечивши культурно-пізнавальний туризм. 
Джерела: 1. Головне управління статистики в 
Івано-Франківській області [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.ifstat.gov.
ua/. – Назва з екрану.

Висновки і пропозиції. Таким чином, коли 
йде процес стрімкого розвитку інформаційних 
процесів, що вимагає наявність високого рівня 
інформаційно-аналітичної компетентності у май-
бутнього спеціаліста будь-якої галузі, особливо, 
до фахівців інформаційної сфери. Вважаємо, що 
стратегія її формування має розроблятися відпо-
відно до процесу становлення умінь та навичок 
здійснення інформаційно-аналітичної діяльності, 
розвитку інформаційних технологій. Саме ж фор-
мування має відбуватися протягом усього життя 
людини під час самоосвіти та набуття власного 
навчального, професійного, життєвого досвіду. 
Проблематичність цього питання зумовлена діа-
гностики рівня сформованості інформаційно-ана-
літичної компетентності у зв'язку зі складністю 
її оцінювання, але значна увага до цього питан-
ня з боку науковців дає позитивні результати та 
перспективи для її успішного вирішення.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – 
КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»)

Аннотация
Определено актуальность проблемы формирования информационно-аналитической компетентности 
будущих документознавцев, информационных аналитиков висших учебных заведениях. Проведено 
проблемный анализ образовательно-квалификационной характеристики будущих професионалов и 
определена необходимость информацинно-аналитической деятельности в процессе исполнения про-
фесиональных обезательств. Преведены примеры практического внедрения информационно-аналити-
ческой компетентности в процессе учебы. 
Ключевые слова: компетентность, информационно-аналитическая деятельность, информационно-ана-
литическая компетентность.
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INFORMATION-ANALYTICAL COMPETENCE – KEY COMPONENT 
OF COMPETENCE FUTURE SPECIALIST OF RECORDS MANAGEMENT 
AND INFORMATION ACTIVITIES (BY THE DISCIPLINE 
«INFORMATION-ANALYTICAL ACTIVITIES»)

Summary
Determined relevance of problem formation of information- analytical competence of the future 
records managers, information analysts in universities. The problem analysis of educational qualification 
characteristics of future professionals was conducted. The need for information- analytical activities in 
the course of their professional duties was identified. The article shows the examples of application of 
information-analytical competence in teaching.
Keywords: competence, information-analytical activities, information- analytical competence.


