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АНОТАЦІЯ 

Чумаченко Д. В. Методика навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні 

дисципліни). – Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено проблемі навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання. 

У дисертації внаслідок теоретичного аналізу поняттєвого апарату 

уточнено зміст таких основних термінів, як «професійна освіта», «педагог 

професійного навчання», «документ», «документознавство», «діловодство», 

«документообіг» та «електронний документообіг».  

Розглянуто роль діловодства у провідних сферах економіки країни та 

визначено, що знання з даного напряму все тісніше вплітаються у діяльність 

підприємств (установ, організацій) різноманітних галузей та вносять значний 

вклад у ефективність їх функціонування. Підкреслено зростання ролі 

електронних систем документообігу, зокрема, у закладах професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти та з’ясовано, що основними 

тенденціями є: перехід на електронний документообіг з можливим повним 

переходом на системи електронного документообігу. 

Проаналізовані можливості застосування цифрових технологій у 

підготовці педагогів професійного навчання; з’ясовано ключові переваги цих 

технологій та можливості щодо їх впровадження в освітній процес 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Зазначені 

можливості системи управління проектами Worksection та сервісів Google, 

серед яких виокремлені Google Classroom та Google Drive. 
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Здійснено аналіз існуючого стану навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання та визначено, що чинна система підготовки 

має ряд проблем, серед яких: відсутність комплексного підходу до проблеми 

використання новітніх цифрових технологій у процесі підготовки майбутніх 

фахівців; недостатнє забезпечення мультимедійної підтримки освітнього 

процесу; недостатність часу для оволодіння всім спектром навчального 

матеріалу дисципліни.  

Розглянуто актуальні види електронних навчальних ресурсів, та 

визначено, що у процесі навчання діловодства доцільно використовувати як 

базовий набір типових ресурсів так і специфічні засоби як то системи 

електронного документообігу. З’ясовано, що використання організованого 

набору електронних ресурсів об’єднаних у оболонці електронного курсу буде 

ефективнішим, ніж поодиноке їх використання. 

Запропоновано методику навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій, засновану на 

системному поєднанні традиційних та інноваційних технологій навчання. 

Описано ключові елементи розробленої методики та способи їх 

використання для вирішення описаних проблем викладання дисципліни 

«Сучасне діловодство». Удосконалено методичні підходи щодо навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання у процесі підготовки 

студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». 

Представлено модель методики навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій, яка 

спрямована на забезпечення чіткого, структурованого підходу до організації 

навчання діловодства студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» та відповідності цілей дисципліни сучасним вимогам до 

кваліфікації фахівців.  

Розроблена модель включає цільовий, змістовно-процесуальний і 

результативний блоки, що взаємопов’язані між собою логічною наступністю. 



4 

  

Водночас, зазначено, щодо необхідності організації інтенсивної 

самостійної діяльності студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» під час навчання діловодства. З цією метою у ході 

дисертаційного дослідження розроблено та апробовано електронний курс 

«Сучасне діловодство» основними складники якого виокремлені: опорний 

конспект лекцій з інтегрованими гіперпосиланнями, банк мультимедійних 

презентацій для аудиторних лекцій, банк лабораторних робіт, а також 

тестуючий модуль для контролю навчальних досягнень студентів. 

До основних ресурсів курсу «Сучасне діловодство» належать 

інформаційні, методичні та інші матеріали, які представлені у вигляді 

текстів, HTML-сторінок, гіперпосилань, файлів, за допомогою яких 

розкривається його зміст. Наповнення курсу здійснювалося на двох рівнях, 

коли на початковому рівні вивчення дисципліни «Сучасне діловодство» 

опановуються проблеми діловодства, а на більш високому – паралельно 

вивчаються питання електронного документообігу та документного 

забезпечення управління. 

Експериментально-дослідним шляхом перевірено ефективність 

розробленої методики навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій та 

запропоновані методичні рекомендації щодо її впровадження. Розроблено 

методику, цілі та етапи проведення педагогічного експерименту. У результаті 

проведення педагогічного експерименту доведено, що розроблена методика 

здійснює статистично значимий ефект на рівень підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання з діловодства по чотирьох критеріях.  

Зокрема, по кожному, з яких відбулось суттєве зростання вимірюваного 

показника. Достовірність одержаних результатів перевірялася за допомогою 

критерію Крамера-Уелча, значення якого довели ефективність розробленої 

методики. 

У ході дослідження з’ясовано, що розроблена методика навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 
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цифрових технологій є результативною і може бути рекомендованою до 

впровадження у освітній процес закладів вищої освіти України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 

запропоновано методику навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій;  розроблено 

та науково обґрунтовано модель методики навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій. 

Набули подальшого розвитку дидактичні умови застосування цифрових 

технологій у освітньому процесі закладів вищої освіти. 

Практичне значення одержаних результатів: розроблено, впроваджено 

та експериментально перевірено електронний курс «Сучасне діловодство» 

для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; 

розроблено методичні рекомендації щодо використання цифрових технологій 

при вивченні дисципліни «Сучасне діловодство» майбутніми педагогами 

професійного навчання. 

Ключові слова: методика навчання діловодства, педагог 

професійного навчання, цифрові технології, модель, електронний курс, 

сучасне діловодство, е-документообіг, документаційне забезпечення 

управління. 

ANNOTATION 

Chumachenko D.V. The methodology of records management teaching 

of future professional education teachers with the use of digital technologies. – 

On the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in specialty 

13.00.02 – theory and methodology of training (technical disciplines). – National 

Pedagogical Dragomanov University, Kiev, 2019. 

The thesis is devoted to the problem of records management teaching 

among professional education teachers. 

As a result of theoretical analysis, the content of the following  basic terms 

are specified at the thesis: «professional education», «professional education 
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teacher», «document», «documentation», «records management», «documents 

flow» and «electronic document flow». 

The role of records management in the main economical areas of a country 

has been analyzed. It has been determined that knowledge in this area increasingly 

often is taken into account during activities of enterprises (institutions, 

organizations) in various industries, and make a significant contribution to the 

efficiency of enterprises work. The role of electronic document management 

systems (in particular at professional (technical) and higher education institutions) 

has been emphasized. It has been found out that the main tendencies are: the 

switching to electronic document flow with the possible full switch to electronic 

document flow systems. 

The analysis of the existing education state of the record management 

teaching among professional education teachers has been made. It has been 

determined that the existing system of training has a number of problems, i.e. the 

following: the lack of an integrated approach to the problem of using the latest 

digital technologies in the study process; insufficient multimedia support of the 

educational process; Lack of time for mastering the entire range of discipline 

material. 

The actual types of electronic learning resources have been considered and 

it has been determined that while studying records management it is expedient to 

use both:  the basic set of typical resources and specific means, e.g. systems of 

electronic document flow. It has been revealed that the use of an organized set of 

electronic resources integrated in the envelope of the electronic course will be 

more effective than their single use. 

The methodological model of the record management teaching among 

professional education teachers is developed and scientifically substantiated. The 

aim of this model is to create a clear and structured approach to the record 

management teaching and to provide the correspondence of the objectives of the 

discipline to the modern requirements for the specialists’ qualification. It has been 
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determined that one of the key elements of the model should be the electronic 

course «Modern documents flow». 

The methodology of studying of the record management teaching of future 

professional education teachers with the use of digital technologies has been 

suggested. The methodology is based on a combination of traditional and digital 

learning technologies. The key elements of the developed methodology and the 

methods of their use for solving the described problems while teaching the 

discipline «Modern document flow» have been described. The methodical 

approaches for records management studying of future professional education 

teachers in the process of preparing students at the specialty 015 «Professional 

education (in specialization)» have been improved. 

An electronic course «Modern documents flow» has been developed and 

tested. Its main components have been detailed. Among them: the lectures 

abstracts with integrated hyperlinks, a set of multimedia presentations for lectures, 

a set  of practical tasks, a test module for student grading, etc. 

Experimentally, the effectiveness of the developed methodology has been 

checked and the methodological recommendations for its implementation have 

been proposed. The methodology, goals and stages of the pedagogical experiment 

have been developed. As a result of the pedagogical experiment, it has been proved 

that the developed methodology has a statistically significant influence on the level 

of training of future professional education teachers in record management 

according to every of four criteria. In particular, for every of them the measured 

indicator has increased significantly. The reliability of the results was verified 

using the Cramer-Welch criteria. It values prove the effectiveness of the developed 

methodology. 

During the research, it was found out that the developed methodology for 

records management studying of future professional education teachers is effective 

and can be recommended for implementation into the educational process of higher 

education institutions in Ukraine. 
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Scientific novelty of the obtained results is that for the first time: the 

method of studying office work of future teachers of professional training with the 

use of digital technologies; the model of the methodology of the case studies 

training of future teachers of professional training with the use of digital 

technologies is developed and scientifically substantiated. The pedagogical 

conditions of using digital technologies in the educational process of higher 

education institutions have been further developed. 

The practical value of the results obtained: аn electronic course «Modern 

documents flow» for students of the specialty 015 «Professional education (in 

specialization)» was developed, implemented and experimentally checked; the 

methodical recommendations on the use of digital technologies in the study of the 

discipline «Modern documents flow» by future educators of professional training 

are developed. 

Keywords: methodology for records management teaching, professional 

education teacher, digital technology, model, electronic course, modern records 

management, e-document flow, document support of management. 
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ВСТУП 

Формування в нашій країні правової держави з ефективно діючими 

державними інституціями представницької, виконавчої, судової влади, 

виробництва, науки й освіти пов'язано, у першу чергу, із запровадженням 

раціональних, дієвих правил і процедур їх функціонування, зокрема у сфері 

роботи з документами. 

Проблема забезпечення документообігу організацій є такою ж 

давньою, як і власне створення документів, проте під впливом стрімкої 

інформатизації суспільства та швидкого розвитку новітніх технологій, вона 

лишається важливою й актуальною донині. Ця проблема актуалізує ряд 

питань, які потребують нагальної відповіді. Зокрема, яким має бути 

діловодство в умовах глобалізації світових інформаційних процесів, як 

впливають новітні технології на ситуацію у практичній сфері роботи з 

документами, які стратегічні цілі мають висуватися у сфері управління 

документацією та які тактичні схеми слід реалізовувати для вирішення 

актуальних практичних завдань в інформаційній галузі. Ці та багато інших 

питань визначають актуальність нашого дисертаційного дослідження. 

Швидкий розвиток новітніх технологій, поява нових форм і видів 

людської діяльності зумовлюють потребу постійного оновлення змісту, 

форм і методів навчання та організації освітнього процесу, тому 

відбувається корекція системи підготовки педагогів професійного навчання 

відповідно до вимог сучасного суспільства й освітніх інновацій. 

Організація діловодства у роботі педагогів професійного навчання є 

невід’ємною функцією майбутнього фахівця, адже значна частка діяльності 

будь-якої установи або організації різної форми власності регламентується 

документами. Таким чином, актуалізується потреба в підготовці фахівців, 

здатних на високому рівні здійснювати документаційне забезпечення 

підприємств (установ, організацій). 

Повноцінно організувати підготовку таких фахівців у сучасних 

умовах можливо лише за наявності відповідної цілісної методики, яка 
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враховуватиме новітні технології в навчанні. Таким чином, вищенаведені 

фактори вказують на необхідність розробки методики навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових 

технологій. 

Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх 

фахівців представлені в працях українських вчених О. Авраменка, Р. Білика, 

О. Биковської, І. Войтовича, А. Гедзика, І. Жерноклєєва, І. Ковчиної, 

М. Корця, В. Мадзігона, М. Малежика, Л. Оршанського, В. Сергієнка, 

В. Слабка, Л. Сидорчук, В. Тименка, В. Юрженка та ін. Проблеми 

підготовки педагогів професійного навчання в різних напрямах 

досліджували: С. Артюх, С. Батишев, С. Бочарова, С. Гончаренко, 

Т. Гуменюк, Н. Ничкало, І. Зязюн, О. Коваленко, Н. Кузьміна, В. Сидоренко, 

С. Сисоєва, О. Романовський, Н. Титова, О. Щербак та ін. 

У наукових працях учених С. Дубової, С. Кулешова, Н. Кушнаренко, 

Ю. Палехи, М. Слободяника, М. Цивіна, Г. Швецової-Водки та ін. 

розглянуті питання професійної підготовки майбутніх фахівців із 

діловодства. Проблемам застосування цифрових технологій у процесі 

підготовки майбутніх фахівців присвячені дослідження В. Беспалька, 

В. Бикова, Р. Гуревича, М. Жалдака, Л. Карташової, Л. Макаренко, 

О. Спіріна, М. Яшанова та ін. 

Проте попередні дослідження залишають невирішеними низку 

важливих суперечностей, які супроводжують підготовку майбутніх 

педагогів професійного навчання з діловодства, а саме: 

— між постійно зростаючими вимогами до навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання і наявним рівнем їх підготовки; 

— між традиційними формами, методами та засобами навчання 

діловодства та потребою розробки методики навчання із застосуванням 

цифрових технологій;  

— між постійно зростаючим обсягом знань, необхідних для 

подальшої професійної діяльності майбутніх педагогів професійного 
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навчання та обмеженим часом, виділеним на вивчення дисципліни «Сучасне 

діловодство».  

Актуальність проблеми, відсутність її комплексного дослідження, 

наявність протиріч у сучасній педагогічній теорії та практиці зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження «Методика навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових 

технологій». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконано згідно тематичного плану науково-дослідної 

роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

«Теорія і технологія навчання у системі професійної освіти»  (РК 

0115U000552), 2015–2017 р.  

Дослідження пов’язане з реалізацією основних положень 

«Національної доктрини розвитку освіти» затвердженої Указом Президента 

України № 347 від 17 квітня 2002 року, Указом Президента України 

№ 344/2013 від 25 червня 2013 р. «Про Національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року». 

Тему дослідження затверджено Вченою радою Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 13 від 

27 квітня 2016 року) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 4 від 20 червня 2017 року). 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, розробці та 

експериментально-дослідній перевірці методики навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових 

технологій. 

Відповідно до мети визначено завдання дослідження:  

1. Визначити роль та завдання діловодства у професійній підготовці 

майбутніх педагогів професійного навчання. 

2. Проаналізувати можливості використання цифрових технологій у 
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підготовці майбутніх педагогів професійного навчання. 

3. Науково обґрунтувати та розробити модель та методику навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 

цифрових технологій. 

4. Експериментально-дослідним шляхом перевірити ефективність 

розробленої методики навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій та розробити 

методичні рекомендації щодо її впровадження.  

Об'єкт дослідження – процес підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання. 

Предмет дослідження – методика навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення 

поставлених завдань дослідження були застосовані такі методи: 

теоретичні: системний та функціональний аналіз, порівняння й 

синтез педагогічних, філософських, психологічних наукових знань, 

нормативних документів, навчальних видань із проблем навчання 

діловодства; класифікація, порівняння, узагальнення даних щодо 

електронного документообігу, аналіз тенденцій їхнього розвитку; 

моделювання, систематизація та узагальнення теоретичних і методичних 

основ методики навчання діловодства майбутніх педагогів професійного 

навчання із застосуванням цифрових технологій; 

емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування, бесіди, 

інтерв’ювання, тестування, соціологічне опитування, педагогічний 

експеримент, статистична та аналітична обробка експериментальних даних 

щодо педагогічної ефективності науково-обґрунтованої методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 

цифрових технологій; 

методи статистики: методи описової статистики, методи 

порівняння номінальних даних (критерій Крамера-Уелча) – з метою 
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опрацювання результатів педагогічного експерименту та визначення 

достовірності отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

— вперше: 

— запропоновано методику навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій;  

— науково обґрунтовано та розроблено модель методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 

цифрових технологій; 

— подальшого розвитку набули:  

— дидактичні умови застосування цифрових технологій у освітньому 

процесі закладів вищої освіти. 

Практичне значення одержаних результатів: 

— розроблено, впроваджено та експериментально перевірено 

електронний курс «Сучасне діловодство» для студентів спеціальності 

015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»; 

— розроблено методичні рекомендації щодо використання цифрових 

технологій при вивченні дисципліни «Сучасне діловодство» майбутніми 

педагогами професійного навчання. 

Результати експериментально-дослідної роботи можуть бути 

використані для подальших педагогічних досліджень з метою підвищення 

ефективності підготовки педагогів професійного навчання; при розробці 

навчальних програм та методичних рекомендацій, а також під час 

проведення науково-методичних заходів для системи підвищення 

кваліфікації майбутніх фахівців.  

Основні положення та результати дослідження впроваджено в 

освітній процес Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/1185 від 26 липня 2018 року); 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені 

Григорія Сковороди (довідка № 558 від 11 липня 2018 року); Полтавського 
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національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (довідка № 

2673/01-60/33 від 20 серпня 2018 року); Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету (довідка № 1-5/430 від 27 червня 2018 року). 

Вірогідність та обґрунтованість результатів дослідження 

забезпечується коректністю вихідних даних; застосуванням комплексу 

методів дослідження, адекватних його об’єктові, предмету, меті і завданням; 

підтвердженням основних теоретичних положень результатами 

експериментально-дослідної перевірки та реалізацією основних розробок у 

процесі навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. 

Особистий внесок здобувача. в працях опублікованих у 

співавторстві полягає в аналітичному огляді актуальних проблем науково-

предметної підготовки педагогів професійного навчання при вивченні 

дисципліни «Е-документообіг» [184], окресленні концептуальних положень 

умов реалізації наукового потенціалу майбутніх педагогів професійного 

навчання [189], формулювання основних завдань виставок навчальної 

діяльності у освітньому середовищі системи підготовки фахівців 

технологічної і професійної освіти [190]. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

теоретичні засади і практичні результати дисертаційного дослідження 

знайшли відображення в наукових заходах різних рівнів:   

міжнародних: ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні питання 

документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації» (Одеса, 

2016); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

сучасної науки» (Тонтон, 2017); Міжнародна науково-практична конференція 

«Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей 

майбутнього фахівця» (Суми, 2017); III Міжнародна інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів технологій 

та педагогів професійного навчання у вищих навчальних закладах» (Глухів, 

2017); V Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет-конференція 
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«Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і 

професійній освіті» (Кіровоград, 2017); I Міжнародна дистанційна науково-

методична конференція  «Передові технології реалізації освітніх ініціатив» 

(Переяслав-Хмельницький, 2018); VІ Міжнародна науково-практична 

онлайн-інтернет-конференція «Проблеми та інновації в природничо-

математичній, технологічній і професійній освіті» (Кропивницький, 2018); 

ХХХVI Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет-конференція 

«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 

(Переяслав-Хмельницький, 2018); Міжнародна науково-методична 

конференція «Робота з науково обдарованою молоддю: проблеми та 

перспективи» (Київ, 2018); Міжнародна науково-практична конференція 

«Сорочинський ярмарок – історична пам’ятка ярмакування в Україні» 

(Полтава, 2018); 

всеукраїнських: IX Всеукраїнська науково–практична інтернет-

конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності 

майбутніх учителів» (Умань, 2016); 

науково-методичних конференціях і семінарах Інженерно-

педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова впродовж 2016-1018 рр. 

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 

13 публікаціях, серед яких: 6 статей вийшли друком у наукових фахових 

виданнях України, серед них 3 статті у виданнях, що внесені до міжнародних 

наукометричних баз даних, 7 статей у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (217 найменувань) та 4 додатків. Загальний 

обсяг дисертаційної роботи становить 214 сторінок, серед них 163 сторінки 

основного тексту. Дисертація містить 18 таблиць та 18 рисунків. 

. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ДІЛОВОДСТВА МАЙБУТНІМИ 

ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

1.1. Роль діловодства у професійній діяльності майбутніх фахівців 

Ключем до успішної та продуктивної діяльності сучасного 

підприємства є своєчасність отримання та повнота інформації. На думку 

вітчизняних вчених, обсяг інформації у світі раз на три роки подвоюється, що 

відображає високі темпи розвитку людської спільноти у всіх напрямах. 

Зокрема, в нашій країні щорічно з'являється велика кількість нових 

організацій, установ, підприємств, створених для різних цілей, які стають 

об'єктами і суб'єктами передачі інформації. Таким чином, актуальність знань 

з діловодства постійно зростає. Щодня ми опрацьовуємо потоки 

документованої інформації, яка опрацьовується фахівцями з діловодства, що, 

у свою чергу, робить цю професію необхідною. 

Управлінська діяльність сучасного підприємства включає створення 

різноманітних видів документів, без яких неможливо вирішувати завдання 

планування, управління кадрами, фінансування, бухгалтерського обліку та 

оперативного управління. Тобто, своєчасність і правильність прийнятого 

рішення залежать від об'єктивності, достовірності та повноти інформації, а 

також оперативності прийому і передачі, пошуку, використання та зберігання 

документів.  

Умілий і грамотний підхід до організації роботи з документами 

дозволяє оптимізувати використання робочого часу управлінського 

персоналу. Тобто, потреба у фахівцях з діловодства існує на рівні кожного 

окремого суб‘єкта господарювання – підприємства, організації, установи 

тощо.  

Оскільки у нашому дослідженні ми будемо користуватися 

документознавчою термінологію вважаємо за доцільне уточнити 

формулювання наступних визначень, серед яких: «документ», 
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«документознавство», «діловодство», «документообіг» та «електронний 

документообіг». 

Серед найвідоміших вітчизняних дослідників, які представили 

особисте бачення змісту діловодства в Україні Ю. Палеха, С. Кулешов, 

Н. Кушнаренко, М. Слободяник, Г. Швецова-Водка та інші. 

Теоретичний аналіз документознавчих понять здійснено у 

навчальному посібнику М. Комової [74], працях В. Бездрабко [8; 9; 10], 

С. Кулешова [87; 88; 89], Г. Швецової-Водки [193], В. Шульгіної [195; 196],  

та інших.  

Заслуговують уваги публікації, що пов’язані з термінологією 

електронного документообігу В. Рудюка, М. Цивіна Г. Швецової-Водки.  

Спираючись на Державні стандарти (ДСТУ) [40; 41] сьогодні в 

Україні існує три офіційних трактування поняття «документ», зокрема: 

1. ДСТУ 2392-94: «Документ — записана інформація, яка може 

розглядатися як одиниця під час здійснення інформаційної 

діяльності». 

2. ДСТУ 3017-95: «Документ — матеріальний об'єкт з інформацією, 

закріпленою створеним людиною способом для її передавання в 

часі та просторі». 

3. ДСТУ 2732:2004: «Документ — інформація, зафіксована на 

матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та 

передавати її в часі та просторі». 

Перша стаття Закону України «Про інформацію» визначає документ, 

як «матеріальний носій, який містить інформацію, основними функціями 

якого є її збереження та передавання у часі та просторі» [47].  

Сам термін «документ» походить від латинського слова «docere» 

(знати, свідчити) і в буквальному сенсі перекладається як свідоцтво, 

свідчення, посвідчення, джерело. Документ у широкому значенні поняття – 

це і носій різноманітної інформації, і канал соціальної комунікації, і засіб 
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збереження, реєстрації, передачі інформації у просторі та часі, і об‘єкт 

охорони інтелектуальної власності та захисту авторських прав [141, с. 1].  

У Великому тлумачному словнику української мови документ 

трактується як діловий папір, який посвідчує певний юридичний факт, 

підтверджує право на що-небудь [21]. Термінологічний словник архівістики 

поняття «документ» визначає як «запис інформації на матеріальному носії, 

основна функція якого – збереження і передавання інформації в просторі та 

часі» [4, с. 26]. 

Термінологічний словник бібліотечної справи і суміжних галузей 

знань дає своє визначення документу: «матеріальний об'єкт із зафіксованою 

на ньому інформацією у вигляді тексту, звукозапису чи зображення, 

призначений для передачі в часі та просторі з метою збереження та 

суспільного використання» [165, с. 58]. У довіднику архівної термінології 

Міжнародної Ради в справах архівів зазначено, що документ – це комбінація 

носія та записаної на ньому інформації, яка має доказову або довідкову 

цінність. 

Документ є результатом свідомої фіксації інформації про явища 

об'єктивної дійсності різними способами з метою надійної передачі цієї 

інформації в часі і на відстані при обов'язковій ідентифікації зображеного на 

мові слів. Поняття «документ» широко застосовується у всіх, без 

виключення, сферах суспільної діяльності. Майже у кожній галузі знаннь є 

одне або декілька його визначень, відповідно до специфіки тих об'єктів, яким 

надається статус документа. 

На підставі вищевикладеного у нашому дослідженні документ ми 

трактуємо як носій інформації, основна функція якого полягає у збереженні 

та передачі її у часі та просторі. 

Поняття «документ» є ключовим у понятійній системі діловодсва. У 

свою чергу для науки, яка досліджувала б процеси складання і 

функціонування документів пропонувалось декілька варіантів назв, зокрема: 

інформаційно-комунікаційна наука (A. Соколов); документаційно-
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інформаційна наука (Г. Щвецова-Водка); документологія (Ю. Столяров, 

Н. Кушнаренко, М. Слободяник) та документознавство (К. Мітяєв, 

Ю. Столяров, Н. Кушнаренко, А. Соляних, Н. Зінов'єва). 

До широкого використання увійшов саме термін 

«документознавство», який сьогодні має ряд визначень: 

1. Наукова дисципліна, що вивчає в історичному розвитку 

закономірності створення документів, способи їх утворення, становлення та 

розвиток систем документації та систем документування  [60, c. 3]. 

2. Наукова дисципліна, що вивчає закономірності утворення 

документів і займається розробленням методів їх створення, принципів 

організації документообігу та побудови систем документації [4, c. 34]. 

3. Наукова дисципліна, що вивчає закономірності створення й 

функціонування документів, розробляє принципи побудови документно-

комунікаційних систем і методи їх діяльності [91]. 

4. Наукова дисципліна, що розробляє питання теорії документа, 

вивчає закономірності генезису та еволюції документа, загальні для всіх наук 

проблеми функціонування документів, практики їх створення та роботи з 

ними [87, c. 46]. 

5. Комплекс наукових дисциплін, орієнтованих на всебічне 

вивчення документа в широкому контексті, а також різноманітних утворень 

документів, що формують документу інфраструктуру суспільства [159, c. 22]. 

У нашому дослідженні, зважаючи на певні важливі аспекти наведених 

трактувань поняття «документознавство» ми пропонуємо власне: наука про 

документ та документообіг, яка цілісно вивчає характеристики документів, 

процеси їх створення, зберігання та функціонування. 

Доцільно зауважити, що особливістю документознавства, як науки є її 

бінарний характер. З одного боку, документознавство слід сприймати на 

сьогоднішній день як філософську абстракцію з глобальним узагальненням 

історичних та теоретичних аспектів, а з іншого – як систему знань, яка 
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формується на сучасному етапі з виокремленням одиниць за спеціальними 

характеристиками [115]. 

Об'єктом вивчення документознавства є – документ, а предметом 

вивчення – процес складання і функціонування документа. Виходячи з цього 

визначення, на нашу думку, документознавець – це фахівець у галузі 

документознавства та діловодства, у компетенцію якого входить складання, 

оформлення ділових паперів їх облік, реєстрація, тобто контроль довідково-

інформаційної служби організації.  

До ключових понять, які включає в себе документознавство, як наука, 

слід віднести «діловодство», «документообіг» та «електронний 

документообіг». У ході нашого дослідження вважаємо за доцільне надати їм 

коротку сутнісну характеристику. 

Відтак, фундаментальні поняття і терміни діловодства в Україні 

досить чітко викладені у стандарті «Діловодство та архівна справа. Терміни 

та визначення понять. ДСТУ 2732:2004», який був розроблений Українським 

науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства 

(УНДІАСД) Державного комітету архівів України і набув чинності з 

01.07.2005 року. 

У зазначеному стандарті [162] термін «діловодство» визначається, як 

повний цикл опрацювання та руху документів із моменту їх створення чи 

одержання до моменту завершення виконання, відправлення або передачі на 

зберігання до архіву чи знищення. Від досконалості побудови 

документаційної системи, якнайповнішої її механізації і автоматизації 

залежить ефективність суспільного управління в цілому. 

Водночас відповідно до наказу Міністерства юстиції України 

№ 1000/5 «Про затвердження правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» термін 

діловодство трактується, як сукупність процесів, що забезпечують 
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документування управлінської інформації та організацію роботи зі 

службовими документами. 

Палеха Ю. формулює поняття «діловодство», як діяльність, що 

охоплює питання документування та організації роботи з документами у 

процесі виконання управлінських дій, а у Короткому словнику термінів із 

галузі діловодства, як ведення канцелярських справ, сукупність робіт з 

документування діяльності установ і організації документів у них [116]. 

Інші джерела визначають «діловодство», як діяльність окремих 

працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної 

бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі 

реалізації його функцій у процесі здійснення управління підприємством [38]. 

Діловодство – це управлінська діяльність, що охоплює питання 

документування та організації роботи з документами в установі, що виникли 

під час та у процесі проведення виробничих дій [128]. 

Враховуючи вищеперераховані визначення у нашому дослідженні 

термін «діловодство» ми трактуємо, як діяльність, що включає процес 

створення документів та організацію щодо роботи з ними, зокрема: 

організацію документообігу, використання інформаційно-пошукових систем 

по документах, контроль за виконанням документів та підготовку 

документів для передачі в архів. 

Одним зі складових діловодства є документообіг, який відіграє 

важливе значення у документному забезпечення управління кожного 

підприємства, організації, тощо.  

Слід зауважити, що поняття «документообіг» активно 

використовується в усьому світі. Відтак у США організація, яка займається 

документообігом, має назву «Національний архів та управління 

документацією» (National Archives and Records Administration (NARA)). У 

свою чергу Німеччина використовує визначення «Schriftgutverwaltung», що 

дослівно перекладається як «управління письмовими документами». У 
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Великій Британії термін «документообіг» трактується як «Records 

Management». 

У 1979 році на нараді в штаб-квартирі UNESCO була представлена і 

затверджена «Програма в галузі управління документацією та архівами 

(КАМР – Records and Archives Management Progmme)». За роки проведення 

цієї програми, а саме в період з 1979 року по 1995 рік було затверджено 

110 найменувань примірних нормативних документів, інструктивних, 

навчальних, методичних та інших практичних посібників з архівістики та 

управління документацією, а також суміжних із ними напрямів діяльності. 

В Україні ж термін «документообіг» трактується як рух документів на 

підприємстві (організації, установі) з моменту їх створення або отримання 

до моменту відправлення з організації або направлення до архіву. Саме це 

визначення ми і використовуватимемо у нашій дисертаційній роботі. 

Водночас, у ході нашого дослідження, вважаємо за доцільне з’ясувати 

понятття «електронний документообіг», адже у сучасному суспільстві 

відбувається глобальне заміщення паперових документів електронними у 

всіх без виключення сферах діяльності людини, як і свого часу друкований 

документ витіснив рукописний [137]. Відтак сьогодні розвиток засобів 

інформатизації та цифрових технологій приводить до потреби надання 

необхідних знань прикладного характеру орієнтуючись саме на можливості 

електронного документообігу. 

Необхідність переходу до електронного та змішаного документообігу 

є неминучою для українських підприємств (організацій, установ). Оскільки 

нині економіка України інтегрується у світове товариство та глобальну 

світову економіку, то для наших підприємств (організацій, установ) стає 

надзвичайно важливою проблема конкурентоспроможності, яку можна 

забезпечити зокрема ефективним веденням документообігу. Даний фактор, 

на нашу думку, призведе до ефективного інформаційного забезпечення 

прийняття управлінських рішень на підприємстві. 
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Специфіка електронного документообігу полягає у роботі з 

електронними документами. Електронний документ – документ, інформація 

в якому зафіксована у вигляді електронних даних, з обов’язковим 

дотриманням оформлення реквізитів документа [140]. Реалізація 

електронного документообігу на підприємствах (організаціях, установах)  

зменшує матеріальні витрати, завантаженість паперової документації та 

покращує оперативність передачі інформації з можливістю одночасного 

відправлення у декілька позицій користувачів та приймачів цієї інформації. 

22 травня 2003 року Верховною Радою України був ухвалений закон 

«Про електронні документи та електронний документообіг», який визначає 

основні організаційно-правові засади електронного документообігу та 

використання електронних документів.   

Водночас відповідно до наказу Міністерства юстиції України 

№ 1886/5 11 листопада 2014 року було затверджено «Порядок роботи з 

електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на 

архівне зберігання». Цей документ встановлює загальні вимоги щодо 

впровадження електронного документообігу із застосуванням електронного 

цифрового підпису, організації роботи з електронними документами в 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах та організаціях незалежно від форм власності та щодо їх 

підготовки до передавання на архівне зберігання [103]. 

Враховуючи актуальність і важливість електронного документообігу у 

сучасному світі вважаємо за доречне у контексті нашого дослідження 

детальніше розглянути його ключові аспекти. Відтак серед основних 

принципів електронного документообігу слід виділити: 

1. Забезпечення програмною платформою, яка використовуэться в 

тій або іншій системі електронного документообігу, можливості зберігання, 

пошуку документів, а також підтримка системи обміну повідомленнями між 

користувачами. Даний принцип є одним з найбільш важливих, так як 

визначає саму суть роботи будь-якої системи електронного документообігу, 
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адже зберігання, пошук і спілкування користувачів між собою є основою для 

швидкого створення документа, його обробки і зберігання. 

2. Здійснення підтримки розподіленої обробки інформаціі, тобто 

документ повинен відправлятися тільки тим користувачам, яким він 

призначається для створення, узгодження і редагування документа. Даний 

принцип відсікає можливість помилкової відправки того або іншого 

документа, наприклад, не тому виконавцю, а також масової розсилки 

документа всім користувачам замість певного одного. 

3. Масштабування – обумовлюється набором платформ, які 

підтримуються, максимальним числом користувачів, числом рівнів структур 

системи. Даний принцип визначає рівень продуктивності інформаційної 

системи, тобто її можливість роботи з тим потоком і об'ємом інформації, 

який буде здійснений після впровадження системи електронного 

документообігу. 

4. Відкритість архітектури і можливість інтеграції з іншими 

додатками. Відкритість архітектури – це гнучкість системи електронного 

документообігу, цей принцип потрібен для того, щоб організація, яка 

впроваджує дану систему, мала можливість налаштовувати її під конкретну 

організацію-замовника, прибираючи будь-які елементи і додаючи інші. 

Інтеграція важлива, перш за все, для зручності використання системи та 

прискорення часу роботи з документами. 

5. Підтримка різних типів документів, з якими працює система. Даний 

принцип передбачає роботу з документами, які мають різний формат, а також 

підтримку роботи з декількома версіями документа і можливість відстеження 

зв'язку документів. 

6. Колективна робота з документами. Полягає у забезпеченні 

можливості колективної роботи групи виконавців над одним або декількома 

документами для більш якісного виконання їх завдання. 

7. Контроль за проходженням і виконанням документів. Керівник 

організації, або інша особа, призначена контролером за виконанням 
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документів, повинні повною мірою і в режимі реального часу мати 

можливість відстежувати те, на якій стадії виконання знаходиться той або 

інший документ. 

Перераховані вище принципи електронного документообігу 

дозволяють вести оперативний та об'єктивний контроль за проходженням 

документів в організації, а також швидко дізнатися, в якій стадії обробки 

знаходиться той чи інший документ. 

Водночас, слід зазначити, що системи електронного документообігу 

переважно підтримують такі підсистеми: 

– реєстрація документів;  

– контроль виконання рішень;  

– маршрутизація документообігу колективної роботи, нормативно-

довідкової інформації, пошуку, звітності та адміністрування 

документів. 

Європейський досвід свідчить, що технічна робота з документами 

іноді є основною діяльністю сучасної державної установи чи організації. За 

результатами дослідження, що проводилося компанією Siemens Business 

Services [215] у низці європейських установ (компаній), 30 % робочого часу 

витрачається працівниками на пошук, відпрацювання та погодження 

документів, 6 % документів губляться, кожний внутрішній документ 

копіюється до 20 разів. Фахівцями Siemens Business Services встановлено, що 

в разі використання електронного документообігу продуктивність праці 

персоналу зростає на 20 – 25 %, у процесі діяльності економиться значний 

відсоток часу, істотно збільшується оперативність документообміну, а 

вартість архівного зберігання електронних документів на 80 % нижча за 

вартість їх паперових копій [178]. 

Станом на 2018 рік закони щодо електронного документообігу 

прийняті у Німеччині, Італії, ряді штатів США. Відповідні законопроекти 

розробляються в Австрії, Великій Британії, Нідерландах, Данії, Іспанії, 

Фінляндії, Франції, Швеції. 
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Відповідно до директиви Ради Європи від 13 грудня 1999 року було 

введено регулювання застосування електронного цифрового підпису. 

У США, крім вищезазначених законів у 1998 році був прийнятий 

закон щодо ліквідації паперового документообігу у державних органах. 

Відповідно до цього документу федеральні органи мають по можливості 

перейти на використання електронного документообігу та забезпечити 

доступ громадян до електронних документів. Проте, у певних випадках 

допускається окремі категорії документів мати виключно на паперових 

носіях. 

До особливостей західної технології документообігу належать: 

– горизонтальний вектор руху документів в середині організації 

(документи можуть відразу потрапляти до безпосереднього 

виконавця, минаючи керівництво); 

– відсутність у організаціях централізованого контролю роботи з 

документами; 

– реєстрація документів відбувається безпосередньо виконавцями, 

деякі види документів взагалі не реєструються; 

– відсутність спеціалізованих служб, які займаються 

документообігом. 

У свою чергу, у нашій державі Закон України «Про електронні 

документи та електронний документообіг», набрав чинності у січні 

2004 року. Водночас, 20 червня 2018 року Кабінетом Міністрів України було 

прийнято розпорядження № 421-р «Про передачу деяких бюджетних 

призначень для впровадження СЕД та проектів інформатизації». Це означає, 

що у 2018 році з’явилась можливість реалізувати проекти інформатизації у 

органах державної влади. Такий крок допоможе підвищити відкритість, 

прозорість та ефективність їх діяльності завдяки можливості впровадження 

та модернізації систем електронного документообігу. 

Так, у середньому, міністерства, відомства та інші органи державної 

влади отримають: по 2 млн. гривень на впровадження системи електронного 
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документообігу та по 1 млн. гривень на модернізацію системи електронного 

документообігу.  

Також, слід зазначити, що для ефективного функціонування 

Міністерства освіти і науки України в межах Проекту міжнародної технічної 

допомоги «Альянс сприяння прозорому управлінню освітою в Україні» 

(UTEMA) у березні 2019 року було впроваджено систему збору та аналізу 

фінансових і статистичних даних роботи закладів вищої освіти. 

Дана система інтегрує у собі інформацію з баз даних трьох 

електронних систем, серед яких: Єдина державна електронна база з питань 

освіти (ЄДЕБО), Автоматизована система «Є-Звітність» Державної 

казначейської служби України та Єдина інформаційна система «Наука в 

університетах». Усі дані автоматично отримуються та актуалізуються в 

одному місці – на основі головного довідника – реєстру закладів вищої освіти 

у межах Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

У результаті такої інтеграції Міністерство освіти і науки України 

отримало три основні переваги:  

1.Ефективну систему збору достовірних, актуальних, доказових 

фінансових та інших даних за потрібною для прийняття рішень системою 

показників. 

2.Зібраний в одному місці масив необхідної фінансової та оперативної 

статистичної  інформації в розрізі окремих закладів вищої освіти, освітніх 

рівнів та спеціальностей, на який можна спертися при прийнятті рішень. 

3. Можливість здійснення аналізу фінансової забезпеченості закладів 

вищої освіти та  ефективності використання бюджетних коштів в них, 

планування  видатків на вищу освіту. 

Разом з тим, зазначимо, що у Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова електронний документообіг 

здійснюється протягом усього навчального року на постійній основі.  

До основних систем ведення електронного документообігу, що 

використовуються співробітниками університету, відносяться: Єдина 
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державна електронна база з питань освіти (edbo.gov.ua); електронний 

навчально-методичний центр (nmu.npu.edu.ua), що включає електронний 

журнал викладача, електронний журнал студента, ПС-студент-Web, ПС-

кафедра-Web. Елементи систем електронного документообігу містять такі 

платформи, як навчальна платформа MOODLE (www.moodle.npu.edu.ua) та 

файловий хостинг Google Drive (www.google.com/drive). Розглянемо їх 

детальніше.  

1. Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО) – це 

автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 

захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 

освітніх послуг з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб 

[136]. На основі даних, що містить Єдина база, функціонує ряд надзвичайно 

важливих сервісів автоматизації процесів в університеті та в галузі освіти 

вцілому: вступна кампанія із автоматичним розподілом абітурієнтів між 

закладами вищої освіти відповідно до їх пріоритетів; подання статистичних 

звітів; контроль виконання державного замовлення; ліцензування та 

акредитація. 

Працівники студентського відділу опрацьовують інформацію з Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти, яка необхідна для виготовлення 

студентських квитків, дипломів та додатків до дипломів європейського 

зразка. Також відділ бере участь у впровадженні системи електронного 

документообігу університету у ділянці розробки єдиних шаблонів наказів, 

розпоряджень, доручень, використання електронно-цифрового підпису, 

тощо. Важливим є те, що ЄДЕБО включає в себе інформацію з локальних баз 

даних окремих закладів освіти і дозволяє відновити ці дані у разі їх втрати.  

2. Електронний журнал обліку навчальної роботи студентів 

академічної групи ведеться з метою здійснення моніторингу освітнього 

процесу. Журнал є складовою системи автоматизації управління 

університетом у сфері організації академічної діяльності та являє собою 

сучасну і удосконалену форму обліку навчальної діяльності студентів. 
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Ведення журналу спрямовано на забезпечення відкритості та прозорості 

освітнього процесу; формування зворотного зв’язку між студентами, 

викладачами і адміністрацією університету; відображення особистісного та 

професійного зростання кожного студента та забезпечення контролю за 

виконанням своїх обов’язків усіма суб’єктами освітнього процесу.  

Доступ до електронного журналу відкритий усім студентам онлайн у 

будь-який час доби. При успішній реєстрації, а саме введенні логіну та 

паролю, студент оперує даними про навчальні предмети у поточному 

семестрі. У разі якщо предмет вже закритий з усіх видів контролю 

(включаючи іспит), тобто є інформація щодо підсумкової оцінки, студент має 

можливість ознайомитися з власними результатами навчальних досягнень за 

весь період навчання у закладі вищої освіти. «Отож відбувається 

трьохсторонній контроль зі зворотною взаємодією, а саме між викладачем 

(деканатом) – студентом – батьками студента, яка обумовлена дидактичними 

умовами організації оцінювання навчальних досягнень студентів» [3, c.223]. 

3. ПС-студент-Web. Програма призначена для електронного 

документообігу деканатів факультетів закладів вищої освіти з метою 

організації обліку студентів та відповідних дій (зарахування, відрахування, 

переведення та поновлення), що фіксуються наказами ректора університету, 

а також контролю успішності студентів (як за традиційною так і за кредитно-

модульною системами оцінювання знань). Також програма генерує додатки 

до дипломів європейського зразка (українською та англійською мовами), 

академічні довідки, звіти щодо розподілу студентів та їх успішності 

(семестрові та річні відомості, аналіз статистики успішності, зведена 

відомість для диплому та ін.). 

4. MOODLE – система дистанційного навчання. Модульна об’єктно-

орієнтована система управління навчальними закладами MOODLE дає 

можливість студенту отримати весь необхідний об’єм інформації для 

вивчення дисциплін та завантажити його на персональний комп’ютер для 

подальшої роботи з документами. Інформаційно-навчальне середовище 
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MOODLE дозволяє викладачеві використовувати різноманітні освітні 

ресурси для трансляції навчального матеріалу; здійснювати обмін файлами зі 

студентами – надання їм вчасних консультацій та можливість спостерігати за 

успішністю кожного студента впродовж всього семестру. 

5. Google Диск (англ. Google Drive) – єдиний простір для зберігання 

файлів і роботи з ними. На сьогоднішній момент Google Drive надає 15 Гб 

вільного місця в хмарному сховищі і програмне забезпечення для створення 

та роботи з наступними типами документів: текстові документи, спрощений 

аналог Microsoft Word; електронні таблиці; презентації; засіб створення форм 

для баз даних і сайтів з можливістю подальшої обробки інформації та інші. 

Функція завантажувати раніше створені файли дозволяє використовувати 

Google Диск, як платформу для організації дистанційного навчання, а також 

для створення електронних навчальних ресурсів. Можливість спільного 

доступу до файлів дозволяє ефективно організувати колективну роботу з 

залученням студентів під час виконання практичних робіт з навчальних 

дисциплін. 

Таким чином, варто зауважити, що перехід до електронного 

документообігу актуалізує необхідність підготовки фахівців, здатних  до 

ефективного використання, адміністрування та налагодження систем 

електронного документообігу.  

 Слід також зазначити, що у спеціалізованих зарубіжних джерелах і 

науковій літературі робота з документами (Record Keeping) трактується як 

виробництво і збереження в формі записаної інформації повного, точного і 

достовірного свідчення управлінської діяльності. У свою чергу, в 

українському документознавстві еквівалентів терміну «Record Keeping» не 

існує. 

За період незалежності в Україні у сфері діловодства було здійснено 

радикальний переворот: 

– сформовано нову систему органів державної влади та місцевого 

самоврядування; 
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– державною мовою мова була проголошена українська [76]; 

– прийнято та введено в дію ряд законів діловодного характеру та 

затверджено типові інструкції з діловодства в органах влади та 

місцевому самоврядуванні. 

До законодавчих актів України, що містять окремі терміни та їх 

визначення, які застосовуються в діловодстві слід віднести Закони України 

«Про звернення громадян», «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», «Про електронний цифровий підпис» та інші. Питання створення і 

роботи з кадровими документами частково розглянуті в Кодексі законів про 

працю України [72]; фінансово-господарськими – в Господарському Кодексі 

[31]; правовими – в Цивільному [177] та Кримінальному Кодексі [84]» 

бухгалтерськими – в законах України про бухгалтерський облік і так далі. 

Порядок роботи з конфіденційними документами, що становлять 

державну таємницю розглянуто в Законі України «Про державну 

таємницю» [52]. 

Типова інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних 

органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевих органах виконавчої влади, затверджена Постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 листопада 2011 року [134]. 

Водночас у сфері діловодства були розроблені та затверджені нові 

діловодні стандарти, серед яких найбільш широко застосовуються наступні: 

– ISO 15489-2001. «Інформація й документація – керування 

документами» (Information and Documentation – Records 

management); 

– ISO/TS 23081-1:2004. «Інформація й документація – Процеси 

керування документами – метадані документів» (Information and 

Documentation – Records management processes – Metadata for records 

– Part 1 Principles); 
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– ISO/DI 22310. «Інформація й документація. Вимоги до керування 

документами, що містяться в стандартах» (Information and 

Documentation – Requirements for records/documents management in 

standards); 

– ISO 8439:1990. «Бланки. Основна схема складання» (Forms design – 

Basic layout); 

– ISO 14416:2003. «Інформація й документація – вимоги до 

підготовки книжкових, періодичних, серійних видань й інших 

паперових документів для використання в архівах і бібліотеках – 

методи й матеріали».  

З 1 вересня 2003 р. наказом Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики введено Національний 

стандарт України ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система 

документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. 

Вимоги до оформлювання документів» [101]. 

Найбільшу кількість унормованих загально-документознавчих 

термінів та їх тлумачень, які застосовуються у сучасних українських 

установах, містить розроблений УНДІАСД Національний стандарт України 

ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять» [162], який набув чинності з 1 липня 2005 року. 

Задля впровадження систем електронного документообігу урядом 

України було прийнято ряд нормативно-правових документів, зокрема: 

– Типовий порядок здійснення електронного документообігу в 

органах влади (затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Типового порядку здійснення 

електронного документообігу в органах виконавчої влади» № 1453 

від 28 жовтня 2004 року) [141]; 

– Порядок засвідчення наявності електронного документу 

(електронних даних) на певний момент часу (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 680 «Про затвердження 
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Порядку засвідчення наявності електронного документа 

(електронних даних) на певний момент часу») [133]. 

Типовим порядком встановлюються загальні правила документування 

в органах виконавчої влади управлінської діяльності в електронній формі і 

регламентується виконання дій з електронними документами з моменту їх 

створення або отримання до відправлення чи передачі до архіву органу 

виконавчої влади. 

Слід зазначити, що станом на 2019 рік в Україні прийнято ряд 

нормативно-правових актів, які складають нормативну і законодавчу базу 

для організації діловодства. Нормативно-правова база, яка регулює 

інформаційні відносини в державі та забезпечує реалізацію державної 

політики в питаннях документообігу, діловодства, дає систематизовану 

теоретичну базу дослідження під час організації документообігу.  

Зауважимо, що сьогодні на українському ринку представлено досить 

багато продуктів для автоматизації діловодства та документообігу на 

підприємствах, включаючи вітчизняні розробки, а також локалізовані версії 

програм світових виробників. Слід зазначити, що останнім часом компанії, 

які займаються розробкою автоматизованих систем документування прагнуть 

максимально адаптувати їх до стандартів українського діловодства, але 

організації, які впроваджують ці системи, не завжди отримують бажаний 

результат. 

Спробуємо виділити ті проблеми, які необхідно вирішити для 

успішного впровадження новітніх технологій у сфері діловодства та 

документообігу на підприємствах. 

Однією з найважливіших проблем є відсутність розуміння сутності 

документообігу як технології, що відображає саму систему управління. Це 

особливо очевидно в процесі створення документів, їх узгодження та 

підписання. Слід розуміти, що неможливо автоматизувати рух документів, 

якщо сама система контролю не має чіткого розподілу обов'язків між 
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структурними підрозділами та окремими посадовими особами, повноважень 

у сфері роботи з документами, порядку їх узгодження.  

Негативним фактором у процесі автоматизації діловодних процесів 

стає відсутність фахівців, які на високому рівні володіють основами ведення 

документообігу та водночас можуть розробляти та якісно впроваджувати 

новітнє програмне забезпечення для автоматизації діловодних процесів на 

підприємствах. Наразі невідповідність виникає вже на рівні термінології – 

діловоди і розробники програмних продуктів автоматизації діловодства часто 

позначають одне й те саме слово абсолютно різними поняттями. 

Як приклад, фахівці у галузі інформаційних технологій часто 

пов'язують такі поняття, як «діловодство», що включає в себе весь цикл 

створення, обробку документів і роботу з ними, і «документообіг», який є 

невід'ємною частиною діловодства і розуміється як переміщення документів 

в організації з моменту їх отримання або створення до завершення виконання 

та архівування документу. Аналогічно, коли йдеться про архіви, розробники 

програмного забезпечення часто мають на увазі систему організації 

зберігання файлів, яка не зовсім є еквівалентом традиційного архіву з його 

функціональністю. 

На жаль, діловодські служби рідко у штаті мають співробітників, які 

мають спеціальну освіту, для того щоб коректно сформулювати вимоги до 

майбутньої автоматизації системи діловодства на підприємстві (установі, 

організації). З іншого боку, серед виробників автоматизованих систем також 

рідко трапляються фахівці, які можуть швидко провести попередній огляд і 

допомогти сформулювати технічні завдання для розробників. 

У зв'язку з цим виникає «технологічна» проблема, коли технології, які 

впроваджені у процеси автоматизації документообігу не відповідають 

стандартам обліку. Як наслідок, замість нормалізації діловодства шляхом 

впровадження новітніх систем, розробники адаптують програму до 

специфіки ведення діловодства тієї чи іншої організації, часто організованої з 

порушенням діючих норм. 
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Впровадження автоматизованих сучасних технологій має починатися 

з розробки повного організаційного проекту, який включає в себе 

упорядкування системи управління організацією та її інформаційну та 

документаційну підтримку. Таким чином, автоматизація документообігу 

повинна починатися з оптимізації системи управління і основних принципів 

роботи з документами. Саме на основі такої оптимізованої моделі має бути 

побудована комп'ютеризована система управління підприємством 

(установою, організацією). В іншому випадку переведення на автоматизовану 

основу, яка міститиме суперечливу та нечітку схему управління та роботи з 

документами призведе до створення тієї ж суперечливої та недосконалої 

системи автоматизації. 

Організація раціонального ведення діловодства, відповідно до потреб 

підприємства (установи, організації) вимагає обов'язкового дотримання всіма 

працівниками єдиних правил роботи з документами – мається на увазі 

побудова єдиної корпоративної системи ведення та обліку документів, 

замість упорядкування окремих областей роботи з ними. Слід пам'ятати, що 

лише комплексна раціоналізація ведення діловодства, яка поширюється на 

всі підрозділи організації, призводить до ефективного результату. 

Зауважимо, що сьогодні сучасні інформаційні технології дозволяють 

автоматизувати весь цикл роботи з документами: зокрема процеси створення, 

реєстрації, візуалізації, переміщення в межах організації, контроль за 

виконанням, інформаційно-довідкова робота, а також можливість створення 

повного електронного архіву. Однак багато розробників автоматизованих 

систем, які позиціонують себе установниками рішень для комплексної 

автоматизації офісної роботи, допомагають автоматизувати лише окремі 

діловодські операції, найчастіше це реєстрація, контроль та відправлення до 

архіву. 

При впровадженні комплексної системи на першому етапі спільна 

служба повинна проводити широку підготовку роботодавців. Дуже часто 

даному етапу створення документів не приділяється належна увага. Щоб 
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забезпечити максимально ефективну автоматизацію діловодства на 

підприємстві, необхідно розробити шаблони документів, визначені типовими 

управлінськими ситуаціями, а також визначити нормативні правові основи 

виконання інформаційних запитів організаційними документами, тощо. 

Ще одне завдання, яке вирішується автоматизацією діловодства – це 

організація зберігання документів у електронному вигляді. Хоча на 

сучасному ринку існує ряд рішень, таких як «електронний архів», наразі не 

існує створеної системи, яка б відповідала усім суворим архівним правилам, 

забезпечувала реєстрацію та прийняття описів відповідно до Правил 

архівного збереження документів в Україні. Крім того, при паралельному 

створенні автоматизованої системи сьогодні необхідно вирішувати питання 

збереження електронний документів з електронних носіїв і передачу їх на 

зберігання. 

Відтак сьогодні автоматизація процесів ефективності ставить завдання 

вдосконалення процесу управління в цілому. Впровадження новітніх 

технологій у практику ведення діловодства актуалізує потребу насамперед, 

створення єдиної корпоративної системи документного управління 

організацією, яка б відповідала сучасним вимогам, а також актуалізує 

потребу підготовки фахівців, які б володіли основами документного 

забезпечення управління і водночас могли б реалізовувати на високому рівні 

автоматизовані системи управління. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що за роки незалежності 

українське діловодство сформувалося в нашій країні як наукова дисципліна і 

має ряд здобутків. В умовах глобальної інформатизації суспільства виникає 

необхідність впровадження науково-методичного забезпечення організації 

документообігу та систем електронного діловодства в органах державної 

влади, на підприємствах (установах, організаціях). Виникає значна потреба у 

підготовці фахівців з вищою освітою, які будуть спроможні вирішувати 

складні завдання, пов'язані з впровадженням інноваційних технологій. 
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Сучасна вища освіта, виконуючи соціальне замовлення на підготовку 

конкурентоспроможних педагогів професійного навчання, здатних 

адаптуватися до соціально економічних перетворень у професійній 

діяльності, переживає етап якісних змін. Зважаючи на це педагогічна наука 

нині характеризується пошуком інновацій, спрямованих на формування і 

розвиток гармонійної, творчої, вільної особистості, здатної до соціалізації та 

самореалізації в глобалізованому суспільстві. Заклад вищої освіти має 

готувати фахівця не тільки із певним багажем знань, а із умінням ці знання 

використовувати, та ще так, щоб досягти при цьому найкращих результатів. 

Тому проблема розробки і засвоєння алгоритмів продуктивного 

рішення професійних завдань і шляхів оволодіння професійною 

майстерністю стає наразі особливо актуальною. У свою чергу пошук нових, 

більш ефективних засобів, методів та форм навчання зумовлює формування 

нової методики навчання із застосуванням новітніх технологій. 

Отже, виходячи з проведеного аналізу слід зазначити, що сьогодні 

однією з основних проблем організації діловодства в Україні є істотна 

суперечність між вимогами до кваліфікації фахівців, здатних здійснювати 

ефективне документаційне забезпечення управління в сучасних установах, 

організаціях, тощо та існуючим рівнем підготовки сучасних випускників. На 

нашу думку, вирішення цієї проблеми можливе за умови вдосконалення 

існуючої системи підготовки педагогів професійного навчання, шляхом 

впровадження новітніх освітніх технологій.  

 

1.2. Аналіз стану навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання 

Зростання ролі діловодства в житті сучасного суспільства зумовлює 

посилення уваги до неї з боку і науки, і освіти. Ключова роль документа як 

соціального феномена і як елемента інформаційної технології зумовила 

становлення та розвиток відповідної навчальної дисципліни для підготовки 

майбутніх фахівців. Для розробки теоретичних основ і визначення 
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практичних шляхів удосконалення роботи з документами сьогодні існує 

нагальна потреба у підготовці кваліфікованих фахівців з діловодства, які б 

могли ефективно працювати в умовах глобалізації [115, c. 169]. 

Водночас, аналіз агрегаторів вакансій України, дозволяє 

стверджувати, що діловодство є широким напрямом, яке згідно 

національного класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 

охоплює наступні затребувані на сучасному ринку професії: 3423 Агент із 

зайнятості й трудових контрактів; 3431 Секретар адміністративних органів; 

3435.1 Організатор діловодства (державні установи); 3435.2 Організатор 

діловодства (види економічної діяльності); 3436.1 Референт; 3436.1 Помічник 

керівника підприємства, установи та організації; 3436.2 Помічник керівника 

виробничих та інших основних підрозділів; 3436.3 Помічник керівника 

малих підприємств без апарату управління та інші.  

Слід зазначити, що майбутнім педагогам професійного навчання з 

високою ймовірністю доведеться здійснювати документообіг на 

підприємствах (установах, оргаізаціях), адже у зв'язку з переходом кожної 

освітньої організації на нові освітні стандарти педагогічним працівникам 

доводиться мати справу з різноманітними типами документів. Сучасний 

фахівець має вміти орієнтуватися в різних документах, розуміти ключові 

аспекти організації діловодства на підприємстві (установі, оргаізації), 

оскільки оптимізація управління документопотоком у навчальних закладах є 

важливою ланкою удосконалення освітнього процесу. Вона дозволяє 

налагодити миттєвий зв’язок між суб’єктами освітнього процесу, зменшити 

їх навантаження шляхом скорочення часу на пошук, обробку та створення 

інформаційного контенту.  

Провідні тенденції сучасної освіти передбачають оновлення системи 

підготовки педагогів професійного навчання, де першочергове місце в 

підготовці кадрів відіграють запити суспільства та вимоги ринку праці до 

результатів навчання фахівців. Діалог освіти, сфери праці і суспільства 

закладає основу для підвищення вимог до підготовки педагога професійного 



44 

  

навчання, здатного творчо підходити до вирішення складних завдань 

навчання і виховання робітників і фахівців середньої ланки. 

Підготовка педагога професійного навчання – це складний, 

безперервний процес, який вимагає комплексного підходу щодо врахування 

вимог сучасного суспільства й освітніх інновацій. Постійне зростання потреб 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти у висококваліфікованих 

фахівцях професійного навчання, здатних оперативно здійснювати 

документаційне забезпечення організацій сьогодні актуалізує проблему 

розробки ефективної методики навчання діловодства. 

Рівень кваліфікації, необхідний для виконання трудової функції 

педагога професійного навчання, передбачає отримання відповідної 

педагогічного та додаткової освіти через формування фахових 

компетентностей. Рівень бакалаврату спеціальності 015 «Професійна освіта 

(за спеціалізаціями)» характеризується багатоступеневим характером 

підготовки відповідно до професійних стандартів, що враховують 

педагогічну і галузеву спрямованість, варіативністю освітніх траєкторій 

залежно від напрямків, профілів підготовки, базової кваліфікації студентів. 

Дидактичні основи розвитку професійної освіти, визначення наукових 

підходів до проектування навчальних планів і програм, підручників і 

навчальних посібників для закладів професійної освіти вивчали С. Батишев, 

О. Гребенюк, М. Махмутов, Н. Розенберг, Ю. Тюнников, М. Шкодін та ін. 

Інтеграції змісту та інформатизації професійної освіти присвячені праці 

В. Бикова, М. Берулави, С. Гончаренка, М. Жалдака, В. Козакова, 

В. Сумського та ін. 

У процесі аналізу стану навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання вважаємо за доцільне з’ясувати понятійно-

термінологічний апарат обраного напряму, що передбачає аналіз, тлумачення 

та уточнення понять, серед яких основними визначено такі: «професійна 

освіта» та «педагог професійного навчання». 
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На думку Н. Ничкало поняття «професійна освіта – це cукупність 

знань, навичок і вмінь, оволодіння якими дає змогу працювати спеціалістом 

вищої і середньої кваліфікації; а також як складову частину системи 

освіти» [107]. С. Батишев, професійну освіту визначає, як процес формування 

та збагачення знань, навичок та умінь, необхідних для заняття певним видом 

оплачуваної діяльності.  

І. Лікарчук трактує поняття «професійна освіта» як систему 

професійних навчальних закладів, де здійснюється підготовка спеціалістів 

різних ступенів кваліфікації для виконання ними певних функцій. 

Інші науковці поняття «професійна освіта» трактують як: 

• процес і результат професійного становлення і розвитку особистості, 

який супроводжується оволодінням знаннями, навичками і вміннями з 

конкретних професій і спеціальностей [27, с. 170]. 

• важливий соціально-державний інститут, який виконує функцію 

підготовки молодого покоління до вирішення в майбутньому професійних 

завдань у певній сфері діяльності та передбачає достатньо високий рівень 

сформованості різних умінь і навичок, а також здібності безперервного їх 

вдосконалення [80, с. 8]; 

• неперервний процес, обумовлений потребами особистості, 

суспільства й економічного розвитку держави, направлений на постійний 

професійно-особистісний розвиток і самовдосконалення фахівців, 

розширення їх можливостей в умовах якісної зміни праці як в рамках однієї 

професії, так і в умовах зміни сфери професійної діяльності [6, с. 138]. 

На думку М. Захарова професійна освіта передбачає озброєння 

студентів певною сукупністю знань про соціально-економічні та 

психологічні особливості різних професій та про умови правильного вибору 

однієї із них. Водночас професійна освіта передбачає виховання в особі 

позитивного ставлення до різних видів професійної й суспільної діяльності, 

формування мотивованих професійних намірів, в основі яких лежить 



46 

  

усвідомлення нею соціально-економічних потреб суспільства і своїх 

психофізіологічних можливостей.  

Відповідно до нової редакції Закону України «Про освіту» [143], 

прийнятого 5 вересня 2017 року – професійна освіта є комплексом 

педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на 

забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в 

обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та 

професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. 

На підставі вищевикладеного у нашому дослідженні термін 

професійна освіта ми трактуємо як процес і результат професійного 

становлення та розвитку особистості, який супроводжується оволодінням 

знаннями, уміннями й навичками в обраній нею галузі професійної діяльності 

та розвитком її компетентності і професіоналізму. 

Основне завдання професійної освіти полягає у формуванні і розвитку 

професійних компетентностей особи, необхідних для подальшої професійної 

діяльності у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку 

праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя.  

У ході з’ясування ключових понять пропонованого дослідження 

вважаємо за доцільне проаналізувати зміст поняння «педагог професійного 

навчання» із законодавчої та педагогічної точок зору. 

Актуальність підготовки педагогів професійного навчання зумовлена 

одним з положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-

2021 роки, яке визначає, що одним з основних завдань педагогічної освіти є 

забезпечення кваліфікованими педагогічними і науково-педагогічними 

кадрами заклади професійної (професійно-технічної) освіти. Наразі 

спеціальність 015 «Професійна освіта» готує майбутнього фахівця, який 

отримує кваліфікацію 3340 Педагог професійного навчання. 

Педагог професійного навчання – це спеціально підготовлений 

фахівець у галузі професійної (професійно-технічної) освіти, який здійснює 

теоретичну і практичну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників та 
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молодших спеціалістів у закладах професійної освіти на засадах 

рефлексивного управління їхньою навчально-виробничою діяльністю.  

Варто зазначити, що кваліфікація педагога професійного навчання є 

відносно новою в Україні. Її поява зумовлена збільшенням в Україні частки 

не індустріальних професій (сфера готельно-туристичного бізнесу, сфера 

послуг, тощо) і викликаними внаслідок цього процесами трансформації 

інженерно-педагогічної освіти у професійно-педагогічну, початком чого 

стало введення у 1990 році спеціальності «Професійне навчання, спеціальні і 

технічні дисципліни». Відтоді інженерно-педагогічна освіта почала 

трансформуватися в професійно-педагогічну: з’явилась можливість 

створення спеціалізацій, які виходять за рамки інженерно-технічної сфери. 

Наразі у Законах України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 

професійно-технічної освіти», Постанові Верховної Ради України «Про стан і 

перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні», Національній 

доктрині розвитку освіти, проекті Концепції розвитку професійно-технічної 

освіти в Україні та інших державних нормативно-правових документах у 

галузі освіти зазначається, що саме на педагогів професійного навчання 

нині покладається важлива місія підготовки кваліфікованих, 

конкурентоспроможних фахівців, які відповідають вимогам технологічного 

розвитку галузей економіки, а також мають високий рівень творчої ініціативи 

та духовної культури. Тому від самих професійно-педагогічних працівників 

нині вимагається володіння комплексом спеціальних та психолого-

педагогічних знань, умінь і навичок, сформованість методологічного 

мислення, висока загальна і професійна культура, розвиненість спеціальних 

здібностей та професійно-значущих якостей особистості, найвищим виявом 

розвитку яких є їхня творча індивідуальність [165]. 

Педагог професійного навчання – це фахівець з вищою освітою, який 

здійснює педагогічну, навчально-виробничу та організаційно-методичну 

діяльність по професійній підготовці учнів в системі професійної освіти [19]. 
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Кваліфікація педагога професійного навчання вимагає особливої 

широти педагогічного профілю в поєднанні з інженерними, техніко-

технологічними та соціальними функціями. Існування такої професії більш 

ніж виправдано сьогодні, адже вона поєднує у собі тенденції технічного 

прогресу і, що надзвичайно важливо, взаємини між людьми. Технократичний 

підхід до технологічної революції, розробка часом антигуманних науково-

технічних програм привели до розбіжності науково-технічного прогресу з 

гуманістичними цінностями. Виникла потреба у морально-гуманістичній та 

соціальній оцінці нової техніки і технології. І роль інженера, робітника і, в 

першу чергу, тих, хто буде займатися їх підготовкою, в цьому процесі 

неоціненна. Природно, що професійно-педагогічні кадри, які здійснюють цю 

підготовку, повинні володіти сформованими спеціальними знаннями, 

вміннями, навичками, професійно важливими якостями, які задовольняли б 

таким вимогам. 

Специфіка професійно-педагогічної діяльності полягає у поєднанні в 

ній педагогічної та галузевої складових, що вимагає від педагога 

професійного навчання високого рівня готовності до здійснення 

теоретичного і практичного навчання учнівської молоді. Згідно з 

функціональним призначенням педагог професійного навчання має бути 

підготовленим до навчально-виховної, виробничо-технологічної, науково-

дослідної та організаційно-управлінської діяльності у навчальних закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-виробничих 

комбінатах, закладах вищої освіти та наукових установах, які займаються 

проблемами освіти. 

Методична діяльність дає можливість забезпечити  визначення та 

аналіз даних і характеристик освітнього процесу, побудову його прогнозної 

моделі; організацію ефективної навчальної діяльності та управління нею; 

оцінювання ступеня відповідності реалізованої моделі освітнього процесу з 

метою внесення корекції. 
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Виробничо-технологічна діяльність спрямована на забезпечення та 

управління навчально-виробничим процесом у навчальному закладі при 

безпосередній участі в ньому фахівця. Вона є сукупністю виробничо-

технологічних робіт, які мають конструктивно-технологічний, організаційно-

управлінський характер. У процесі здійснення цих робіт фахівець реалізує 

техніко-технологічні, організаційно-управлінські, педагогічні, економічні та 

інші знання, вміння та навички, що відображають всі сторони галузі, для якої 

готується майбутній педагог [165]. 

Організаційно-управлінська діяльність пов'язана з реалізацією 

функцій організації навчально-виховного процесу, оптимізацією 

мікроклімату в колективі, плануванням, прийняттям рішень, організацією і 

контролем їх виконання.  

Дослідницька діяльність педагога професійного навчання пов'язана з 

удосконаленням своєї професійно-педагогічної майстерності на основі 

передового педагогічного досвіду, наукової теорії, емпіричних досліджень 

проблем професійної освіти з метою підвищення якості навчально-виховного 

процесу в навчальному закладі. Дослідницька діяльність спрямована 

насамперед на діагностику стану і визначення проблем навчально-виховного 

процесу та шляхів їх вирішення в професійних (професійно-технічних) 

закладах; вивчення, аналіз та використання в практичній діяльності сучасних 

психолого-педагогічних теорій і технологій передового педагогічного 

досвіду; зіставлення рівня своєї професійно-педагогічної підготовки з 

результатами своєї педагогічної діяльності відповідно до сучасних вимог і 

умов; прогнозування, організацію та здійснення експериментальної 

перевірки, на практичне впровадження науково-методичних розробок у 

систему професійної освіти; відбір, обробку інформації з проблем навчання і 

виховання, формулювання її у вигляді наукових звітів, статей, наукових 

доповідей, методичних розробок, рекомендацій тощо [96]. 

Виховна діяльність педагога професійного навчання спрямована на 

діагностику особистості і колективу учнів, планування виховної роботи; 
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організацію роботи за всіма напрямами виховання (розумового, морального, 

естетичного, правового, фізичного, екологічного, трудового) студентів; 

психологічну реабілітацію і корекцію поведінки студентів; роботу з 

дидактично «запущеними» і «важкими» студентами; проведення 

профорієнтаційної роботи; проектування, виготовлення, оформлення 

атрибутики виховних заходів, гуртожитків, приміщень гурткової та секційної 

роботи, організація і здійснення діяльності гуртків, секцій, факультету 

суспільних професій, студій, тощо. 

Проведений аналіз наукових публікацій із досліджуваної 

проблематики дає підстави визначити поняття «педагог професійного 

навчання» як фахівець у галузі професійної освіти, який має вищу 

професійно-педагогічну освіту і відповідну кваліфікацію та здійснює функції 

викладача теоретичного навчання (галузеві дисципліни), майстра 

виробничого (практичного) навчання, організатора-методиста, психолога 

професійної освіти і менеджера освітньої діяльності. 

Слід зазначити, що досить важливим кроком у розвитку професійної 

освіти стала постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року 

№ 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» у 

галузі знань «Педагогічна освіта» визначено напрям підготовки «Професійна 

освіта (за профілем)». Відповідно до цієї постанови 16 липня 2010 року 

Міністерством освіти і науки України було оприлюднено наказ № 705 «Про 

затвердження Переліку профілів підготовки кадрів у закладах вищої освіти за 

напрямом (спеціальністю) «Професійна освіта (за профілем)». 

Перелік розподілявся за чотирма професійними напрямами, серед 

яких: промислові; сільськогосподарські або агропромислового комплексу; 

будівельні та сфера послуг і налічував 35 профілів. 

У зв’язку з реформування вищої освіти 21 березня 2016 року наказом 

Міністерства освіти і науки України № 292 був затверджений новий «Перелік 

спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
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015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», який включав 22 спеціалізації 

(табл. 1.1). 

Таблиця 1.1.  

Перелік спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

 

015.01 Будівництво 

015.02 Видавничо-поліграфічна справа 

015.03 Гірництво 

015.04 Деревообробка 

015.05 Документознавство 

015.06 Електроніка, радіотехніка та телекомунікації 

015.07 Електротехніка та електромеханіка 

015.08 Енергетика 

015.09 Зварювання 

015.10 Комп’ютерні технології 

015.11 Машинобудування 

015.12 Металургія 

015.13 Метрологія, стандартизація та сертифікація 

015.14 Нафтогазова справа 

015.15 Охорона праці 

015.16 Сфера обслуговування 

015.17 Технологія виробів легкої промисловості 

015.18 Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства 

015.19 Товарознавство 

015.20 Транспорт 
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015.21 Харчові технології 

015.22 Хімічні технології 

 

Порівнюючи перелік затверджених спеціалізацій 2016 року з 

переліком профілів підготовки за 2006 рік варто відмітити, що певні 

спеціалізації були об’єднані в одну, зокрема «Готельно-ресторанна справа», 

«Побутове обслуговування» та «Туристичне обслуговування» злились у 

загальну «Сферу обслуговування», «Електротехніка» об’єднаналася з 

«Електромеханікою», а «Електроніка» з «Радіотехнікою» і 

«Телекомунікаціями». 

Такі спеціалізації як  «Екологія», «Матеріалознавство», 

«Суднобудування», «Агрономія», «Лісове господарство», «Зоотехнології» 

були виключені з переліку профілів підготовки кадрів у закладах вищої 

освіти за напрямом «Професійна освіта». Наразі ці окремі спеціалізації 

вивчаються у рамках однойменної спеціальності та фінансуються лише за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

Відтак можна спрогнозувати, що в подальшому оптимізація переліку 

спеціалізацій буде відбуватись шляхом включення нових актуальних 

професій і виключенням тих, що втратили актуальність. 

Слід зазначити, що наразі Міністерством освіти і науки України 

готується нова концепція, яка визначатиме розвиток професійної освіти. 

Передбачено, що вона має бути широкою і охоплюватиме усю професійну 

освіту: від старшої школи до коледжів та освіти дорослих. Тому важливим є 

врахування реальних пропозицій від роботодавців, які мають своє бачення 

розвитку професійної освіти. Зокрема, концепція має дати уявлення про 

основні компетентності, яких очікує від робітника працедавець.  

Таким чином, проаналізувавши вищевикладене, можна констатувати, 

що система професійної (професійно-технічної) освіти пройшла довгий та 

складний шлях становлення та розвитку. Слід зазначити, що сьогоднішні 
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економічні та політичні перетворення у сучасній Україні вимагають від 

системи професійної (професійно-технічної) освіти визначення основних 

напрямів розвитку механізмів адаптації в сучасних соціально-економічних 

умовах, а це у свою чергу надасть нове бачення ролі професійно-технічної 

освіти в державній політиці. Водночас зростає необхідність її наукового 

супроводу, конструктивного використання українського та зарубіжного 

досвіду, врахування загальносвітових тенденцій розвитку економіки й 

людських ресурсів. 

Слід також зауважити, що починаючи з 1994 р. в Україні має місце 

тенденція до зменшення мережі закладів професійної освіти і зменшення 

кількості студентів. Це можна пояснити кількома причинами: 

– демографічні процеси в Україні, зокрема зменшення кількості 

дітонароджуваності; 

– криза в економіці призвела до скорочення кількості підприємств та, 

відповідно, зменшення державного замовлення на підготовку робітничих 

кадрів; 

– відсутність науково обґрунтованого прогнозування потреб у 

робітничих кадрах тощо. 

Cтаном на 2018 рік, згідно довідника закладів вищої освіти 

України [39] підготовку педагогів професійного навчання за спеціальністю 

015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» здійснюють 22 університети, 

2 академії та 13 закладів І і ІІ рівнів акредитації, серед яких коледжі, 

технікуми та ліцеї. 

Організація навчання студентів спеціальності «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)», їх зарахування до університету та присвоєння їм 

педагогічної кваліфікації по завершенні навчання регулюється нормативними 

документами, серед яких Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

галузеві стандарти вищої освіти, зокрема «Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика випускників закладів вищої освіти», «Освітньо-професійна 

програма підготовки» та «Засоби діагностики якості вищої освіти». 
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З метою належної підготовки фахівців, які покликані працювати з 

усіма видами документної інформації, належним чином, знати особливості 

автоматизованих систем діловодства й документообігу, новітні засоби 

оргтехніки, особливості уніфікації й галузевої стандартизації документно-

інформаційної сфери у систему підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання була введена навчальна дисципліна «Сучасне діловодство». 

Слід зазначити, що діловодство вивчається практично за всіма 

спеціалізаціями (згідно нового класифікатора спеціальностей їх загальна 

кількість становить 22), найчастіше у вигляді навчальної дисципліни 

«Сучасне діловодство». 

На вивчення навчальної дисципліни «Сучасне діловодство» 

відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

З метою реалізації структурно-логічної схеми підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання за спеціальністю 015 «Професійна освіта 

(за спеціалізаціями)» місце навчальної дисципліни «Сучасне діловодство» у 

плані підготовки, відповідно до галузевих стандартів вищої освіти [45] 

визначається наступним чином: 

Таблиця 1.2.  

Розподіл навчального часу дисципліни «Сучасне діловодство» 

 

Форма 
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Денна 3/90 34 16 18 56 залік 

 

Метою цієї навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

педагогів професійного навчання необхідних теоретичних знань про сучасне 

діловодство як діяльність з питань документування та організації роботи з 

документами в процесі управлінської  діяльності;  формування практичних 
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навичок з використання державних стандартів, інших нормативних і 

методичних документів для документаційного забезпечення управління; 

складання та оформлення усіх видів документів, які входять до складу 

уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів. 

Відповідно до навчальної програми дисципліни «Сучасне 

діловодство» [148] майбутні педагоги професійного навчання повинні знати:  

– нормативно-правові акти; 

– положення та інструкції щодо ведення діловодства на 

підприємстві; 

– основні положення державної системи діловодства;  

– стандарти системи організаційно-розпорядчої документації;  

– структуру підприємства і його підрозділів;  

– порядок контролю за проходженням службових документів і 

матеріалів; основи законодавства про працю. 

Повинні уміти:  

– приймати, реєструвати кореспонденцію і направляти її до 

структурних підрозділів;  

– відповідно до резолюцій керівників підприємства передавати 

документи на виконання, оформляти реєстраційні картки або 

створювати банк даних;  

– вести картотеку обліку проходження документальних 

матеріалів, здійснювати контроль за їх виконанням, видавати 

необхідні довідки щодо зареєстрованих документів;  

– відправляти відповідну документацію адресатам; 

– вести облік отриманої і відправленої кореспонденції, 

систематизувати і зберігати документи поточного архіву;  

– вести роботу зі створення довідкового апарату документів;  
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– готувати і здавати до архіву підприємства документальні 

матеріали, закінчені діловодством, і реєстраційну картотеку або 

комп'ютерні банки даних; 

– складати опис справ, що надходять для зберігання до архіву; 

– забезпечувати зберігання службової документації. 

Водночас, відповідно до вимог освітньо-професійної програми у 

процесі навчання діловодства майбутні педагоги професійного навчання 

мають оволодівати діловодсько-кадровими, предметно-методологічними та 

інформаційно-аналітичними компетентностями  (табл.1.3). 

Таблиця 1.3. 

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами 

освітньо-професійної програми 

 
№ з/п Результати навчання Компетентності 

1.  знання, вміння та навички щодо комплексного 

оволодіння сучасними системами управління 

документообігом та системами інформаційно-

документаційного забезпечення управлінської 

діяльності організацій різних галузей і форм 

власності, враховуючи усі діловодсько-кадрові 

операції, процеси та функції;  

 здатність до оптимізації документообігу, 

впроваджуючи системи електронного 

документообігу тощо. 

 

Діловодсько-кадрові: 

2.  знання змісту навчального предмету та прагнення до 

набуття нових знань, орієнтація в сучасних 

дослідженнях у відповідній галузі науки, 

 здатність проводити дослідницьку роботу з 

учнями / студентами у відповідній галузі науки та 

пропонувати різні погляди на досліджуваний 

матеріал, 

 здатність встановлювати зв’язки всередині предмета 

та з іншими дисциплінами, 

 володіння системою методологічних знань про 

структуру знань, про методи наукового пізнання та 

здатність застосовувати їх у професійній діяльності, 

 здатність забезпечувати виконання нормативних 

актів щодо організації навчально-виховного процесу, 

розробляти та удосконалювати зміст та навчально-

методичне забезпечення професійної підготовки 

учнів / студентів, 

 здатність здійснювати моніторинг освітнього 

Предметно-

методологічні: 



57 

  

процесу з метою поліпшення методики організації 

навчання, 

 готовність нести персональну відповідальність за 

створення безпечних умов навчання, планувати та 

управляти часом у навчально-виховному процесі, 

 здатність передавати від покоління до покоління такі 

вагомі елементи культури, як знання, цінності, 

навички загальнокультурного характеру, нові 

соціальні уміння, 

 здатність перетворювати цілі, зміст навчальної 

дисципліни і способи дій в ресурси особистісного 

розвитку і соціалізації кожного учня / студента, 

 здатність підтримувати зв’язки з підприємствами, 

організаціями та установами з питань практичної 

підготовки та працевлаштування. 

 

3.  знання й уміння у галузі теоретичних основ 

інформатики й практичного використання 

комп’ютерних технологій;  

 здатність володіти навичками роботи з комп’ютером 

на рівні користувача, застосовувати інформаційні 

технології для вирішення практичних завдань в 

інформаційно-документній галузі;  

 здатність проводити інформаційний моніторинг на 

базі ресурсів Інтернет за конкретними запитами, 

аналітико-синтетичне перероблення документів та 

інформації, готувати відповідні аналітичні огляди та 

реферати;  

 здатність застосовувати уміння й навички щодо 

формування інформаційних ресурсів установи, в 

тому числі з використанням засобів комп’ютерних та 

Інтернет-технологій (електронних продуктів: баз 

даних, електронних архівів, електронних послуг) 

тощо. 

 

Інформаційно-

аналітичні:  
 

 

Навчальні заняття з сучасного діловодства проводяться у наступних 

формах: лекції; практичні роботи та самостійна робота. 

Контактна робота студентів з викладачем, в тому числі, із 

застосуванням дистанційних освітніх технологій, містить у собі заняття 

лекційного типу і практичні роботи, а також семестрову атестацію у формі 

заліку. Зауважимо, що контактна робота студентів з викладачем може бути як 

аудиторного, так і позааудиторною. 

Відповідно до навчальних планів спеціальності 015 «Професійна 

освіта (за спеціалізаціями)» загальний обсяг аудиторного часу, виділеного на 
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на вивчення дисципліни «Сучасне діловодство» складає 37,7%. Тому виникає 

протиріччя між великим обсягом навчального матеріалу та обмеженим 

часом, виділеним на його вивчення. Це призводить до необхідності в 

організації віддаленої інтенсивної самостійної діяльності студентів при 

вивченні навчальної дисципліни «Сучасне діловодство» та вимагає вивчення 

і розробки інноваційних засобів навчання майбутніх педагогів професійного 

навчання. 

Серед основних методів, методик та технологій, які застосовуються 

під час навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання 

слід виділити поєднання репродуктивного та творчого стилів навчання, 

емоційно-ціннісний стиль навчання; проте слід зазначити, що сучасні, 

інноваційні та інтерактивні педагогічні технології використовуються не в 

достатній мірі. Контроль якості навчальних досягнень включає в себе 

поточний контроль успішності, модульний контроль і підсумкову атестацію 

студентів, у вигляді заліку.  

Слід зазначити, що від того, як організований реальний освітній 

процес з навчальної дисципліни, які створені умови для саморозвитку 

особистості, залежить результат навчання. Тому для визначення існуючих 

проблем та з метою аналізу існуючого стану викладання дисципліни 

«Сучасне діловодство» майбутнім педагогам професійного навчання нами 

був проведений моніторинг результатів навчання з сучасного діловодства 

студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». Такий 

моніторинг є основною оцінкою якості професійної підготовки фахівця і 

виконує системоутворюючу функцію освітнього процесу у закладах вищої 

освіти. 

Під моніторингом якості освіти розуміється система збору, обробки, 

зберігання і поширення інформації про стан освіти, яка дозволяє спостерігати 

і коригувати формування професійних знань, умінь і навичок для підвищення 

ефективності функціонування освітньої галузі [179]. 

У технологію моніторингу навчальних досягнень студентів включені 
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контролюючі дії і результат навчання, який співвідноситься з метою 

навчання. 

Метою моніторингу навчальних досягнень з сучасного діловодства 

студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» нами 

було визначено:  

– контроль результатів аудиторної і позааудиторної роботи студентів; 

– одержання інформації щодо ефективності педагогічних  технологій, 

форм, методів та засобів навчання;  

– впровадження у освітній процес інновацій, авторських методик 

викладання, які виводять професійну діяльність майбутніх фахівців на 

якісно новий рівень. 

У нашому дослідження брали участь студенти 2-4 курсів Інженерно-

педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, які навчаються за спеціальністю 015 «Професійна освіта 

(за спеціалізаціями)».  

Для об'єктивної перевірки навчальних знань нами був розроблений 

комплексний тест (рис.1.1), який включав питання різних типів, для 

успішного виконання яких потрібні сформовані узагальнені інтеграційні 

знання і вміння. Тест був розроблений в середовищі Google Forms, яке є 

складовою сховища даних GSuite. Google Forms є онлайн-сервісом для 

створення форм зворотного зв'язку, онлайн-тестувань і опитувань. Дана 

система електронного навчання є безкоштовною та 

вільнорозповсюджуваною, а також простою в користуванні та має широкі 

можливості для організації та контролю навчання.  

Електронна комп’ютерна форма тестування дозволила забезпечити 

незалежну оцінку навчальних досягнень студентів, автоматизацію перевірки 

знань та оцінити ефективність організації освітнього процесу.  

Тест охоплює питання трьох змістових модулів навчальної 

дисципліни «Сучасне діловодство» і  включав 21 питання, кожне із яких 

оцінювалось від 1 до 10 балів, залежно від рівня складності. Максимальна 
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кількість балів отриманих у ході розв'язання 21 запропонованих питань 

становить 100 балів.  

 

 

Рис. 1.1. Тестування з навчальної дисципліни «Сучасне діловодство» 

 

При перевірці тестових завдань з сучасного діловодства нами було 

враховано: 

– правильність відповіді на поставлене запитання; 

– розуміння студентом теоретичного матеріалу та вміння 

застосовувати знання на практиці; 

– здатність студентом логічно та обгрунтовано викладати 

навчальний матеріал у своїх відповідях. 

Оскільки головним завданням тестування була контролююча функція, 

яка мала на меті оцінити рівень навчальних досягнень студентів  – для 

тестування їм була надана одна спроба, обмежена в часі. Крім того, після 

тестування студенту був доступний для перегляду лише його кінцевий бал 

без розбору його правильних і неправильних відповідей.  
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Рис. 1.2. Результати тестування студентів з навчальної дисципліни  

«Сучасне діловодство» 

 

Аналіз результатів діаграми (рис.1.2) дозволяє зробити висновок, що 

лише 28,6 % студентів мають середній та високий рівні, тобто ці студенти 

володіють необхідною системою знань щодо нормативних та науково-

методичних матеріалів з документаційного забезпечення управління, 

процесів документування та організації роботи із службовими документами в 

управлінській діяльності, а також володіють технологіями формування, 

використання та зберігання документних ресурсів.  

Серед них лише 14,3 % здатні творчо мислити, використовувати 

наявну систему інтегрованих знань і умінь у новій нестандартної ситуації.  

Хвилює той факт, що 42,9 % студентів мають низький рівень 

засвоєння програмних компетентностей. Ними були засвоєні лише деякі 

елементарні знання з основних питань дисципліни «Сучасне діловодство», 

проте вони не оволоділи необхідною системою знань і умінь, здатні 

вирішувати типові однокомпонентні завдання невисокої складності.  

З числа цих студентів можна виділити дві групи, а саме:  

а) студенти, мають низький рейтинговий бал, що демонструють 

байдужість, безвідповідальне ставлення до навчання і, як наслідок, пропуски 

занять;  
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б) студенти, мають низький рейтинговий бал, але демонструють 

позитивне ставлення до навчання. У цьому випадку досягнення позитивного 

результату можливе за рахунок додаткових занять, більш доступного викладу 

матеріалу, повторної діагностики. В іншому випадку необхідна проведення 

виховна робота, в тому числі за участю керівництва факультету. 

Таким чином, моніторинг навчальних досягнень майбутніх педагогів 

професійного навчання з сучасного діловодства сприяв отриманню 

об’єктивної оцінки, що дозволило комплексно і об’єктивно оцінювати 

результати навчання та регулювати управлінську діяльність підвищення 

ефективності освітнього процесу. 

Водночас у ході нашого дослідження було проведено опитування 

студентів, яке мало на меті з’ясувати переваги та недоліки існуючої стану 

навчання  діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. 

Опитування проводилось у формі анкетування за участю студентів 

спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», загальною 

кількістю 87 осіб. 

Анкета складалася з 10 питань (Додаток Б), які висвітлюють та 

розкривають особливості існуючої системи підготовки педагогів 

професійного навчання. Аналіз результатів опитування дозволяє зробити 

висновок, що існуюча система має ряд проблем, зокрема: 

– відсутність комплексного підходу до проблеми використання 

новітніх цифрових технологій у процесі підготовки майбутніх 

фахівців (цифрові технології часто використовуються 

фрагментарно та несистематично, без конкретної постановки 

цілей); 

– недостатнє забезпечення мультимедійної підтримки освітнього 

процесу (зокрема як зі сторони технічного забезпечення, так і 

методичної підготовки викладачів до їх використання); 

– недостатність часу для оволодіння всім спектром навчального 

матеріалу дисципліни (постійно зростаючий об’єм даних з 
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предметної галузі стає важко помістити лише в рамках очної 

частини навчання). 

Також до недоліків слід віднести відсутність чіткого 

фундаментального підходу до формування дисциплінарної структури 

освітнього процесу, зокрема рекомендацій щодо вдосконалення навчальної 

програми шляхом додавання, редагування, зміни місця змістових модулів, 

що у нього входять; набору типових засобів, форм та методів навчання, 

рекомендованих для використання на спеціальності 015 «Професійна освіта 

(за спеціалізаціями)» з врахуванням її специфіки, що потребує перегляду та 

вдосконалення. 

Таким чином, результатом даного етапу дослідження є уточнення 

поняття «професійна освіта» та визначення поняття «педагог професійного 

навчання». Проведений аналіз стану навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання дав підстави визначити переваги та 

недоліки організації освітнього процесу студентів спеціальності 

015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». Серед найнагальніших 

недоліків нами визначено проблему інтенсифікації освітнього процесу, 

шляхом пошуку більш ефективних засобів, форм та методів навчання для 

аудиторної форми навчання.  

 У наступному параграфі у контексті пропонованого дослідження 

вважаємо за доцільне розглянути можливість вирішення вищевказаних 

проблем шляхом впровадження цифрових технологій у процес підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання. Це сприятиме визначенню 

шляхів та етапів вдосконалення процесу навчання діловодства, а також 

вплине на вибір загальних принципів та критеріїв добору змісту та 

структурування навчального матеріалу у процесі підготовки майбутніх 

фахівців.  
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1.3. Використання цифрових технологій у підготовці педагогів 

професійного навчання  

Одним з основних пріоритетів Національної стратегії розвитку освіти 

на 2012−2021 рр. визначено впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, що забезпечує 

доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві [142]. Відтак соціальне 

замовлення на підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних володіти 

сучасними засобами інформації вимагає інтенсивного формування 

інформаційно-графічної та електронної культури майбутніх фахівців. Наразі 

від випускників закладів вищої освіти вимагається не лише фундаментальна 

фахова підготовка, а й інформаційно-технологічна готовність, а саме: знання 

засобів інформаційних і цифрових технологій та вміння їх використовувати; 

вміння збирати, оцінювати і використовувати інформацію; висока 

адаптивність у здатності пристосовуватися до нових умов праці; здатність до 

самоосвіти і потреба в регулярному підвищенні кваліфікації, тощо. 

Зважаючи на вищевикладене постає потреба у впровадженні методик 

нового покоління у процес підготовки майбутніх фахівців. 

Цифрові технології дають можливість педагогам більш активно 

підносити і розширювати навчання. Завдяки сучасним технологіям, педагоги 

можуть створювати навчальні спільноти, що складаються зі студентів, 

фахівців, в різних дисциплінарних сферах, і представників організацій, для 

обміну досвідом, ідеями або баченням майбутнього. Така співпраця 

забезпечує доступ до навчальних матеріалів і ресурсів, необхідних для 

навчання.  

Для багатьох освітніх установ і навчальних закладів перехід на 

підготовку та професійний розвиток з використанням освітніх цифрових 

технологій спричинить за собою переосмислення навчальних підходів і 

методів реалізації навчальних програм. Це переосмислення має ґрунтуватися 
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на глибокому розумінні ролей і практики викладачів в умовах, в яких 

навчання підтримується технологіями. 

Цифрові технології дозволяють викладачам стати ближче до своїх 

студентів, створюючи новий досвід для більш глибокого вивчення курсу. 

Якщо раніше, викладачі могли спілкуватися з колегами з інших установ лише 

на конференціях і тематичних зборах, то зараз вони в змозі співпрацювати 

далеко за межами своїх установ завдяки цифровим технологіям. Тепер вони 

можуть спілкуватися з іншими викладачами та експертами в своїх спільнотах 

або у всьому світі, щоб розширити свої перспективи і створити можливості 

для навчання студентів. Педагоги можуть зв'язуватися з громадськими 

організаціями, що спеціалізуються на реальних проблемах, для розширення 

досвіду навчання, які дозволяють студентам вивчати локальні потреби і 

пріоритети. Всі ці елементи роблять процес навчання в аудиторіях, 

обладнаних мультимедійним обладнанням, більш актуальним і достовірним. 

Крім того, за допомогою таких інструментів, як відеоконференції, 

онлайн-чати, тематичні форуми і сайти, соціальні мережі, викладачі мають 

змогу співпрацювати з фахівцями і колегами з усього світу для створення 

онлайн-спільнот професійного навчання. 

Серед ключових переваг цифрових технологій у процесі підготовки 

педагогів професійного навчання слід виокремити: 

– підвищення мотивації (студенти отримають цікаві різноманітні 

завдання в тому вигляді, до якого вони звикли); 

– підвищення якості освіти для всіх (можливість тиражувати і 

використовувати в будь-якій школі матеріали кращих фахівців); 

– дистанційність (можливість віддалено працювати з групою осіб, 

які мають на індивідуальний графік); 

– економія часу; 

– ефективність (використання ефективних вправ, які неможливо 

організувати без комп'ютера); 

– формування універсальних навичок. 
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Водночас цифрові технології надають наступні можливості: 

– автоматична перевірка (економія часу викладача, можливість 

задавати додому тренувальні завдання); 

– мультимедійність (можливість вставити у підручник звук, відео, 

що допомагає краще запам'ятати матеріал); 

– інтерактивність (включення в активну роботу одночасно всіх 

студентів групи, що дає економію часу); 

– спільна робота групи над проектом (можливість спільно 

створювати документи, презентації, тощо дослідницькою 

групою студентів);  

– статистика помилок (економія часу при аналізі помилок); 

– різноманітність (можливість швидко генерувати велику і навіть 

нескінченну кількість однотипних вправ – економія часу 

викладача, підвищення якості освіти для студента). 

Сучасна вища освіта виходить з ідеї кардинального зміни освітнього 

процесу за допомогою цифрових технологій. Такі технології в освітньому 

процесі дозволяють більш яскраво, з використанням анімацій, піднести 

викладений матеріал, що дає можливість краще його зрозуміти і, що 

важливо, мотивувати студентів до вивчення навчальної дисципліни. Цифрові 

технології змінюють спосіб життя, способи спілкування, спосіб мислення, 

почуття, канали впливу на інших людей, соціальні навички і соціальну 

поведінку. Оточення хай-тека – комп'ютери, смартфони, відеоігри, інтернет-

пошуковики – надає можливість йому самостійно знайти будь-яку потрібну 

інформацію. Тому виховання цифрової грамотності студентів є однією з 

важливих умов формування сучасної особистості.  

Зазначимо, обсяг наукової та технічної інформації за останні п'ять 

років зріс майже вдвічі, і, за прогнозами, її оновлення буде відбуватися кожні 

три роки. При цьому швидка зміна технологій виявила недостатній рівень 

кваліфікації фахівців. Інформація змінюється настільки швидко, що колишні 

методи і сама система освіти за ними не встигають, і трапляється, що до 
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моменту закінчення навчання у закладі вищої освіти знання, отримані 

студентами, застарівають. Допомогти в цьому можуть цифрові технології, які 

активно використовуються в освітньому процесі багатьох країн світу, і одна з 

її форм – це дистанційна форма навчання, що дає можливість отримати 

освіту на відстані, не відриваючись від основної діяльності. Тому дуже 

важливо навчити фахівця, самостійно використовуючи Інтернет, 

підвищувати рівень своєї компетентності.  

Інформатизація закладів вищої освіти характеризується інтенсивним 

зростанням цифрових освітніх ресурсів в формі електронних підручників, 

мультимедійних навчальних програм та електронних дидактичних 

посібників, що дозволяють розширити обсяг самостійної роботи студентів і 

передбачають індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням 

потенціалу кожного окремого студента. Слід зазначити, що важлива роль при 

підготовці майбутніх фахівців належить викладачу, його професійним 

якостям і його інформаційній грамотності. Тому для ефективної підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання закладам вищої освіти 

рекомендується проводити навчальні семінари з підвищення інформаційної 

грамотності викладачів, розробляти та оновлювати плани-програми з 

науково-дослідної діяльності з використанням  цифрових освітніх 

технологій. 

Вважаємо за доцільне проаналізувати існуючі цифрові технології, які 

доцільно застосовувати у освітньому процесі підготовки педагогів 

професійного навчання. Відтак за типом серед цифрових освітніх ресурсів 

слід виокремити [1, с. 177]: 

1. Електронні інформаційні продукти:  база даних, презентація 

(демонстрація), електронний журнал, електронна газета, мультимедійна 

презентація. 

2. Електронні уявлення паперових видань та інформаційних 

матеріалів: збірник наукових праць, статей, журнальна публікація, 

інструкція, стандарт, посібник, практичний посібник, практичне керівництво, 
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підручник, навчальний посібник, хрестоматія, навчально-методичний 

посібник, навчальна програма (курсу, дисципліни), навчальний план (курсу, 

дисципліни) , практикум, бібліографічний довідник, альманах, методичні 

вказівки, збірник тестів, освітній стандарт, конспект лекцій, зразки залікових 

навчальних матеріалів, магістерська та бакалаврська роботи, курсовий 

проект, звіт, реферат, тощо. 

3. Програмні продукти: пакет прикладних програм, автоматизована 

інформаційно-бібліотечна система, програмні засоби, що забезпечують 

підтримку різних технологій навчання (дошка оголошень, дистанційне 

консультування і т.д.), системне програмне забезпечення, прикладне 

програмне забезпечення, автоматизована система управління навчальним 

закладом. 

4. Інструментальні засоби для створення електронних засобів 

навчання: інструментальні засоби для створення електронних підручників і 

навчальних систем, інструментальні засоби для створення електронних 

збірників, інструментальні засоби для створення електронних тренажерів, 

інструментальні засоби для створення електронних систем контролю знань та 

психофізіологічного тестування, інструментальні засоби для створення 

електронних лабораторних практикумів, інструментальні засоби для 

створення електронних навчальних і відновлювальних курсів. 

5. Програмно-інформаційні продукти:        електронний словник, 

електронний довідник, електронна енциклопедія, інформаційно-пошукова 

система, інформаційно-вирішальна система, експертна система. 

6. Електронні засоби навчання: засоби теоретичної та технологічної 

підготовки, електронний підручник, електронна навчальна система, 

електронна система контролю знань, засоби практичної підготовки, 

електронний задачник, електронний тренажер 

7. Комплексні і допоміжні засоби: електронний навчальний курс, 

електронний лабораторний практикум, розвиваюча комп'ютерна гра. 
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8. Спеціалізовані Internet-ресурси: віртуальна бібліотека, пошукова 

система, Internet-каталог, тощо. 

Досвід викладання показує, що організація самостійної роботи 

майбутніх педагогів професійного навчання все більше набуває необхідності 

застосування новітніх ресурсів, методів і форм навчання. 

Виконання завдань, які входять до самостійної роботи вимагає 

глибокого володіння матеріалом, отриманим під час поточних занять, 

розвиває вміння самостійного дослідження проблем, пошуку та аналізу 

спеціальної і загальнометодологічної літератури, вміння викладати та 

відстоювати власну точку зору. Розширення традиційних способів 

самостійної роботи студентів за рахунок цифрових технологій у навчанні 

збільшує спектр можливостей використання сучасних технічних засобів і 

комп’ютерної техніки. Саме новітні цифрові технології відкривають 

студентам доступ до «нетрадиційних джерел інформації, надають широкі 

можливості для розвитку творчого потенціалу, дозволяють реалізувати нові 

форми і методи навчання» [118, с. 104]. 

Разом із тим цифрові технології можна застосовувати для організації 

самостійної роботи студентів із закріплення навчального матеріалу, 

вивченого на лекціях та практичних заняттях. Саме тоді майбутній педагог 

професійного навчання зможе оволодіти необхідними знаннями та уміннями, 

що допоможуть йому у подальшому стати висококваліфікованим фахівцем, 

здатним ефективно діяти у технізованому суспільстві. 

Слід зазначити, що застосування цифрових технологій у процесі 

підготовки педагогів професійного навчання має свою специфіку. Такі 

технології виступають і як об'єкт вивчення, і як інструмент предметної та 

педагогічної діяльності, і як засіб навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу у закладах вищої освіти. Тому сучасний педагог 

професійного навчання повинен не тільки володіти знаннями у галузі 

цифрових технологій, а й бути фахівцем із застосування новітніх технологій 

у своїй майбутній професійній діяльності.  
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При цьому стрімкий розвиток цифрових технологій вимагає вивчення 

не конкретних програмних засобів, а освоєння майбутніми педагогами їх 

сутності та можливостей, перспектив розвитку та психолого-дидактичного 

обґрунтування їх використання, що дозволяє забезпечити відповідність 

професійної підготовки студентів педагогічних закладів вищої освіти в галузі 

новітніх технологій сучасним вимогам. 

Відтак вважаємо, що застосування цифрових технологій у процесі 

підготовки педагогів професійного навчання буде виправданим і призведе до 

підвищення ефективності навчання в тому випадку, якщо таке використання 

буде відповідати конкретним потребам системи освіти.  

Одним з прикладів успішної інтеграції цифрових технологій у 

освітній процес є застосування системи управління процесами Worksection.  

Дана платформа є сервісом для команд, який систематизує всю інформацію 

по проекту: задачі, терміни, файли і листування. 

До основних переваг слід віднести те, що система Worksection 

розроблена в Україні, має україномовний інтерфейс, інтегрується з Google 

Drive, Google Календар та надає можливості зручного керування завданнями, 

тощо. 

Робота відбувається наступним чином: 

1) організація розбивається на команди, за якими групуються проекти; 

2) в проект набирається «проектна група» з людей, доданих в 

Worksection; 

3) співробітник може брати участь в декількох проектах, відтак 

система показує у профілі лише ті проекти, в яких він бере 

участь (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Система для управління проектами Worksection 

Кожен проект складається із задач та підзадач (2 рівня вкладеності), 

які містять у собі терміни, пріоритети, статуси і мітки, а також — файли і 

стрічку обговорень (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Система для управління проектами Worksection 

Слід відзначити, що розробники передбачили підключення FTP 

сховища для зберігання файлів на власному сервері, Worksection переписує 

файл на FTP сервер користувача, після чого цей файл видаляється з сервера 

Worksection. В подальшому користувач працює із файлами які зчитуються із 

власного FTP сервера. Такий підхід дозволяє не зберігати конфіденційні 

файли на сторонніх серверах і знімає всі обмеження на використання 
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файлового сховища Worksection, оскільки файли зберігаються на жорсткому 

диску власного сервера користувача [171, с.84]. 

Однією з переваг використання даної системи у процесі підготовки 

майбутніх фахівців є той факт, що власник проекту – компанія Пуладизайн 

надає  можливість безкоштовного використання системи управління 

проектами Worksection освітнім установам і організаціям у межах програми 

підтримки соціальних і культурних ініціатив. 

Ще однією зручністю системи є дублювання всіх завдань на 

електронну пошту з можливістю коментувати завдання прямо з пошти. 

Відповідаючи на поставлене завдання ваші коментарі автоматично 

відображаються в системі.  

Водночас, варто звернути увагу, що корпорація Google надає безліч 

сервісів, які допомагають у підготовці майбутніх фахівців. Зокрема, одним з 

них є Google Drive  – єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними 

(рис. 1.5). Для роботи з диском студентам необхідно мати обліковий запис на 

сервісі Google. Крім того, файли з персонального комп’ютера користувачів 

можна синхронізувати з Google Drive, що знижує можливість втрати 

документа. На сьогоднішній момент Google Drive надає 15 Гб вільного місця 

в хмарному сховищі і програмне забезпечення для створення та роботи з 

наступними типами документів: текстові документи, спрощений аналог 

Microsoft Word; електронні таблиці; презентації; засіб створення форм для 

баз даних і сайтів з можливістю подальшої обробки інформації та інші.  

На заняттях студенти мають можливість створювати, редагувати та 

ділятися різними документами, презентаціями, налаштовувати спільний 

доступ  у сервісах Google. За допомогою Google Drive  стає можливим 

отримання доступу до власних файлів будь-де та з будь-якого пристрою. 

Правда однією з негативних особливостей пакета Google Drive є 

неможливість редагувати документи за відсутності Інтернету, хоча перегляд 

документів можливий [175]. 
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Рис. 1.5. Google Drive – єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними 

 

Також на диск можна завантажувати раніше створені файли, саме ця 

функція дозволяє використовувати Google Drive, як платформу для 

організації дистанційного навчання, а також для створення електронних 

навчальних ресурсів. Можливість спільного доступу до файлів дозволяє 

організувати колективну роботу з залученням студентів під час виконання 

практичних робіт. 

Незважаючи на очевидні переваги, концепція хмарних технологій 

піддається і значній критиці. Основні претензії пов’язані, насамперед, із 

безпекою, адже не кожному видається надійним зберігати особисті дані на 

віддаленому сервері. Проте, незважаючи на зазначені недоліки, вважаємо за 

доцільне використання Google Drive  при підготовці майбутніх педагогів 

професійного навчання. 

Ще однією з ефективних цифрових технологій для застосування у 

освітньому процесі вважаємо сервіс Google Classroom (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Сервіс Google Classroom 

 

Для створення даної платформи компанія Google співпрацювала з 

викладачами по всьому світу, що у результаті дало можливість створити 

простий у застосуванні інструмент, який допомагатиме викладачам керувати 

освітнім процесом. Завдяки сервісу Google Classroom педагоги мають змогу 

створювати класи, розподіляти завдання, оцінювати і відправляти відгуки, і 

бачити все в одному місці. 

З простою установкою та інтеграцією з Google Suite для освіти, 

Google Classroom вдосконалює повторювані завдання і дозволяє легко 

зосередитися на навчанні, надає можливості працювати в будь-якому місці, в 

будь-який час і на будь-якому пристрої. Водночас викладачі та студенти 

можуть входити у Google Classroom з будь-якого комп'ютера або мобільного 

пристрою для доступу до завдань класу, матеріалів курсу та зворотного 

зв'язку. 

Google Classroom включно з Google Suite є безкоштовним  для 

освітніх закладів, він так само, як і інші освітні інструменти Google 

відповідає високим стандартам безпеки. 

У даному сервісі педагоги мають змогу відстежувати прогрес 

студентів, а відтак зі спрощеними робочими процесами більше енергії можна 

зосередити на наданні студентам конструктивних та персоналізованих 

рекомендацій. 
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Слід зазначити, що наразі вищеперараховані технології 

застосовуються у процесі підготовки майбутніх фахівців лише фрагментарно 

та несистематично, без конкретної постановки цілей. Це відбувається через 

відсутність комплексного підходу до проблеми використання новітніх 

технологій у процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. 

За результатами проведених моніторингу та опитування студентів 

спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» було з’ясовано, 

що у ході вивчення дисципліни «Сучасне діловодство» існує ряд проблем 

традиційної методики навчання. Відтак основні з них нами 

продемонстровані у таблиці 1.4. Водночас ми пропонуємо шляхи та засоби 

вирішення даних проблем за допомогою цифрових технологій. 

Таблиця 1.4  

Проблеми навчання діловодства майбутніх педагогів професійного 

навчання 

 
№ 

п/п 

Проблеми традиційної методики 

навчання 

Шляхи та засоби вирішення проблеми за 

допомогою цифрових технологій 

1 2 3 

1. Проблема: недостатність часу для 

оволодіння всім спектром навчального 

матеріалу дисципліни «Сучасне 

діловодство» (постійно зростаючий 

об’єм даних з предметної галузі стає 

важко помістити лише в рамках очної 

частини навчання). 

Для ефективної організації самостійної 

роботи студентів наш електронний курс 

передбачає наступні види робіт: 

 опорний конспект лекцій з 

гіперпосиланнями  

 додаткові інформаційні джерела для 

опрацювання 

 зразки документів для подальшого 

аналізу та опрацювання 

 навчальні відео 

 тести для самоконтролю 

 індивідуальні завдання для студентів 

2. Проблема: значна кількість 

інформації в поєднанні з монотоністю 

подачі матеріалу часто призводить до 

перевантаження студента і до падіння 

уваги та ефективності засвоєння 

матеріалу 

 Комплект мультимедійних презентацій 

для аудиторних лекцій, що входить до 

складу розробленого електронного курсу, 

дозволяє подолати цю проблему.  

 Мультимедійне подання інформації 

залучає додаткові рецептори слуху і зору, 
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динамічність і образність поданої 

інформації активізують увагу і 

підвищують рівень сприйняття 

3. Проблема: у студентів виникають 

труднощі під час відпрацювання 

занять, які вони пропустили 

 Розроблений електронний курс містить 

конспект лекцій, з яким студент може 

ознайомитись в позааудиторний час 

 

4. Проблема: в традиційному навчанні 

часто ігнорується пропедевтичне 

ознайомлення з навчальним 

матеріалом. Студенти не мають 

можливості одержати попереднє 

уявлення про предмет чи тему, які 

вони вивчатимуть 

 Опорний конспект лекцій з 

гіперпосиланнями розміщений в мережі 

Інтернет, де студенти мають змогу 

переглянути його в будь-який момент часу. 

Спрощена подача матеріалу дає змогу 

студентам засвоїти структуру, логіку та 

основні поняття майбутньої аудиторної 

лекції 

5. Проблема: студенти роблять помилки, 

під час створення документів, 

керуючись лише основними 

рекомендаціями до виконання 

практичних завдань 

 Включення до розробленого 

електронного курсу зразків реальних 

документів, якими студенти мають змогу 

користуватись під час виконання 

практичних завдань 

 

Вищеперераховані проблеми актуалізують необхідність розробки 

нової методики навчання та впровадження дидактичної бази інноваційних 

форм у процес підготовки студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)». 

 

Висновки до першого розділу 

Отже, у першому параграфі було розглянуто та систематизовано 

термінологічний апарат дослідження, означено трактування ключових 

понять, які будуть використовуватись у дисертаційній роботі. 

Проаналізовано роль діловодства у провідних сферах економіки країни та 

визначено, що знання з даного напрямку все тісніше вплітаються у діяльність 

підприємств різноманітних галузей та вносять значний вклад у ефективність 

їх функціонування. Підкреслено зростання ролі електронних систем 

документообігу, зокрема, і у закладах професійної освіти та з’ясовано, що 
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основними тенденціями є: перехід на електронний документообіг з 

можливим повним переходом на системи електронного документообігу. 

У другому параграфі було здійснено аналіз стану навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання, уточнено зміст 

таких понять як «професійна освіта», «педагог професійного навчання». 

Підкреслено, що для успішного навчання діловодства майбутніх фахівців 

методика їх навчання має оперативно реагувати на динамічні запити ринку; 

визначено, що ключова проблема полягає у необхідності в організації 

віддаленої інтенсивної самостійної діяльності студентів при вивченні 

діловодства, що вимагає вивчення і розробки інноваційних засобів навчання 

майбутніх фахівців. 

У третьому параграфі були проаналізовані існуючі цифрові 

технології; з’ясовані їх ключові переваги та можливості щодо впровадження 

у освітній процес підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. 

Зокрема, проаналізовані можливості системи управління проектами 

Worksection та сервісів Google, серед яких Google Classroom та Google Drive. 

У результаті цього було окреслено наступні суперечності між 

сучасними вимогами до навчання діловодства та існуючими умовами 

підготовки:  

– відсутність комплексного підходу до проблеми використання 

новітніх технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців 

(цифрові технології часто використовуються фрагментарно та 

несистематично, без конкретної постановки цілей); 

– недостатнє забезпечення мультимедійної підтримки освітнього 

процесу (зокрема як зі сторони технічного забезпечення, так і 

методичної підготовки викладачів до їх використання); 

– недостатність часу для оволодіння всім спектром навчального 

матеріалу дисципліни «Сучасне діловодство» (постійно 

зростаючий об’єм даних з предметної галузі стає важко 

помістити лише в рамках очної частини навчання). 
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Вирішення представлених вище ключових суперечностей 

розглядатиметься нами у другому розділі нашого дисертаційного 

дослідження. 
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РОЗДІЛ ІІ 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДІЛОВОДСТВА МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

2.1. Наукове обґрунтування та розробка моделі методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із 

застосуванням цифрових технологій 

Істотною умовою реформування національної системи підготовки 

кадрів, в тому числі реалізації інноваційних моделей сучасного освітнього 

закладу, є вдосконалення системи підготовки педагогічних працівників, а 

саме орієнтація цієї системи на розвиток професійної освіти. Чинна система 

підготовки педагогів професійного навчання активно реформується і має 

достатній матеріальний і кадровий потенціал для подальшого розвитку. 

Проте, аналіз сучасного стану навчання діловодства майбутніх 

фахівців спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

розкриває наступні проблеми:  

– відсутність комплексного підходу до проблеми використання 

новітніх цифрових технологій у процесі підготовки майбутніх 

фахівців; 

– недостатнє забезпечення мультимедійної підтримки освітнього 

процесу; 

– недостатність часу для оволодіння всім спектром навчального 

матеріалу фахових дисциплін. 

Очевидно, що без вирішення цих проблем неможливо ліквідувати 

розрив між вимогами інноваційної педагогічної практики до рівня 

кваліфікації майбутніх бакалаврів професійної освіти. Тому проаналізувавши 

наукові праці щодо навчання діловодства майбутніх педагогів професійного 

навчання ми дійшли висновку щодо необхідності та доцільності розробки 

методики навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. 
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Вважаємо, що зазначені проблеми виникли через відсутність чіткої 

структурованої моделі методики навчання діловодства, і тому перше 

завдання нашого дослідження полягає у розробці моделі методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. 

Зазначимо, що процес навчання у закладі вищої освіти являє собою 

освітню систему, яка має визначену структуру та взаємопов’язані, 

взаємозалежні необхідні компоненти. Єдність і взаємозв’язок даних 

компонентів, цілісність процесу навчання складають модель підготовки 

майбутніх фахівців. Та перш ніж розпочати процес моделювання звернемося 

до безпосереднього поняття «модель».  

Моделлю в широкому значенні називають створену структуру, що 

відтворює частину дійсності в спрощеній (схематизованій, ідеалізованій) 

формі, й одночасно засіб наукового дослідження об’єкта. Модель як 

спеціально створена форма допомагає відтворити деякі характеристики 

об’єкта, який є предметом пізнання [117, с. 128]. 

Термін «модель» С. Бешенков визначає як штучно створений об’єкт у 

вигляді схеми чи фізичної конструкції, знакових форм чи формул, який 

відображає в більш простому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки 

між елементами досліджуваного об’єкта [12]. Г. Шандригось наводить 

наступне визначення цього поняття: «модель» – «це рeчова, знакова або 

мисленна cистема, яка відтворює, імітує або відображає принципи 

внутрішньої організації або функціонування об’єкта, його властивості, 

ознаки чи характеристики» [190]. «Філософсько-енциклопедичний словник» 

термін «модель» визначає в загальному розумінні як «аналог (графік, схема, 

знакова система, структура) певного об’єкта (оригіналу), фрагмента 

реальності, артефактів, витворів культури, концептуально-теоретичних 

утворень тощо; в методології науки – це аналог визначеного фрагменту 

природної або соціальної реальності – оригіналу моделі» [173, с. 391]. 

Закордонні дослідники інтерпретують поняття «модель» як «штучний об’єкт, 



81 

  

мета якого відтворити реальний об’єкт імітуючи його згідно із законом його 

наслідків» [209, с. 27–28].  

Доцільно зазначити, що усі науковці термін «модель» ототожнюють з 

певним об’єктом і взаємозв’язками його структурних елементів, а 

враховуючи, що предметом нашого дослідження є методика навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 

цифрових технологій, модель є найоптимальнішим науковим засобом її 

відображення. 

Моделюванню, як науковому методу дослідження присвячена велика 

кількість праць філософів, а саме Б. Глинського, Б. Грязнова, Б. Диніна, 

Є. Нікітіна, В. Штофа та ін; педагогів С. Архангельського, А. Бєляєва, 

В. Беспалько, В. Журавльова, A. Кірсанова, В. Краєвського та ін. 

Особливості використання цього методу обґрунтували В. Беспалько, 

В. Болотов, Н. Тализіна, В. Шадрік та ін. Побудовою моделі навчання 

займались: С. Сисоєва; О. Мороз; О. Смірнова. 

Метод моделювання – це дослідження об’єктів пізнання за їхніми 

моделями. Моделлю є уявний чи умовний образ, аналог кількості об’єкта, 

процесу чи явища, що відтворює у символічній формі їхні основні типові 

риси [27, с. 143]. 

Метод моделювання уможливлює об’єднання в педагогічному 

дослідженні емпіричного й теоретичного, тобто поєднання при вивченні 

педагогічного об’єкта експерименту із побудовою логічних конструкцій і 

наукових абстракцій [70]. 

Педагогічна модель – мисленна система, що імітує чи відображає 

певні властивості, ознаки, характеристики об’єкта дослідження або принципи 

його внутрішньої організації чи функціонування і презентується у вигляді 

культурної форми, притаманній певній соціокультурній практиці [42].  

О. Дахін розглядає педагогічне моделювання як засіб модернізації 

теоретичних засад педагогіки, як концептуальний підхід до вирішення 

педагогічних завдань, що полягає у поєднанні всіх знань про людину. 
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Науковцями у галузі педагогічних наук розроблено цілий ряд 

моделей: педагогічних, методичних, навчальних, виховних, математичних, 

моделей цілісного розвитку особистості тощо. Представлені моделі – це 

цілісні структури із складових елементів підструктур, що пов’язані і 

упорядковані між собою. Можна зробити висновок, що педагогічна модель – 

це складна система, яка відображає особливості педагогічної 

індивідуальності її автора. 

У процесі нашого дослідження було з’ясовано, що на сучасному 

розвитку педагогічної науки висувають певні вимоги до розробки 

педагогічних моделей навчання: 

– концептуальність: модель має спиратися на наукову концепцію, до 

складу якої входять філософське, психологічне, дидактичне, 

соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітніх цілей;  

– системність: модель повинна мати всі ознаки системи: логіку процесу, 

взаємозв’язок усіх його складових, цілісність; 

– керованість: передбачає можливість керування, поетапної діагностики 

освітнього процесу, зміну засобів і методів для поліпшення 

результатів;  

– ефективність: модель повинна бути оптимальною за параметрами 

«результат/витрати», гарантовано досягати прийнятих стандартів 

навчання та виховання;  

– відтворюваність: передбачає можливість переносу моделі для 

застосування іншими освітніми закладами [42]. 

Тому під час розробки нашої моделі ми враховували вищеназвані 

вимоги задля забезпечення більшої її коректності. 

Оскільки процес навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання є динамічною системою, то вищезазначені прогалини 

ми пропонуємо подолати за рахунок розробки моделі, яка передбачатиме 

оновлення змісту, переструктурування навчального матеріалу дисципліни 

«Сучасне діловодство» та оснащення її цифровими технологіями. 
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Таким чином, узагальнюючи вищезазначене та враховуючи наукові 

підходи щодо класифікації педагогічних моделей можемо запропонувати 

таку назву розробленої нами моделі: «Модель методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 

цифрових технологій».  

Проаналізувавши існуючі педагогічні моделі ми дійшли висновку, що 

розроблена модель методики навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій (рис.2.1) має 

включати наступний перелік послідовно-взаємопов’язаних блоків: цільовий, 

змістовно-процесуальний та результативний.  

При відносній незалежності компонентів моделі між ними існують 

системоутворюючі зв’язки, які об’єднують їх в єдине ціле – систему. Ці 

зв’язки численні та різноманітні: між теоретичним і практичним навчанням; 

між змістом навчання, формами, методами і засобами; між завданнями і 

результатами навчання. Вони важливі, адже виконують системоутворюючі 

функції, як до моделі в цілому, так і до окремих її компонентів. 

Цільовий блок має відправну позицію на рівні суб’єкту навчання, 

яким у нашому дослідженні виступають майбутні педагоги професійного 

навчання. Водночас цей блок включає мету та завдання методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. 

Вважаємо, що модель має охоплювати систему підходів, принципів, 

методів та засобів для ефективного навчання діловодству майбутніх фахівців. 

Відповідно до цього, слід зазначити, що нашою метою визначено 

формування у студентів необхідних теоретичних знань про діловодство, які 

діяльність з питань документування та організації роботи з документами в 

процесі управлінської діяльності; набуття практичних навичок з 

використання державних стандартів, інших нормативних і методичних 

документів для документаційного забезпечення управління; складання та 

оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої 

системи організаційно-розпорядчих документів.  
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Рис. 2.1. Модель методики навчання діловодства майбутніх педагогів професійного 

навчання із застосуванням цифрових технологій 



85 

  

Ця мета визначається освітньо-професійною програмою підготовки 

фахівців за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 

потребами соціального розвитку й ринку праці, а також потребами самої 

особистості. 

Відповідно до мети нами сформульовані завдання методики навчання 

діловодства, серед яких виокремлені наступні: 

– надання студентам ґрунтовних і систематичних знань з усіх 

розділів діловодства; 

– формування умінь використовувати державні стандарти та інші 

нормативно-методичні документи для документаційного 

забезпечення управління установ та організацій. 

Для того щоб даний блок ефективно виконував своє призначення 

необхідно постійно перевіряти актуальність його компонентів і оновлювати 

їх відновідно до останніх змін/інновацій.  

Наступним блоком є змістовно-процесуальний, який формується на 

основі цільового блоку і поєднує такі складові, як зміст навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання, що охоплює три змістові модулі 

дисципліни «Сучасне діловодство». Також до даного блоку входять 

методологічні підходи, дидактичні принципи, форми, методи та засоби 

запропоновані до організації навчання діловодства. 

Змістовно-процесуальний блок являється безпосереднім діяльнісним 

компонентом нашої моделі та висвітлює основні рекомендації щодо 

організації процесу навчання діловодства майбутніх педагогів професійного 

навчання. 

Під час розробки змістовно-процесуального блоку ми керувалися 

основними нормативними документами в галузі освіти, cеред яких: Закон 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014; накази Міністерства освіти і 

науки України № 163 від 14.04.2015 «Порядок організації і проведення 

контролю та оцінювання знань студентів Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова», № 173 від 06.04.2017 «Про розробку 
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освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів за ліцензованими 

спеціальностями» та  методичними рекомендаціями з розробки навчальних 

та робочих програм. 

Спираючись на вищезазначені документи зміст навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання має враховувати дидактичні 

принципи та методологічні підходи щодо організації освітнього процесу. 

Тому у процесі моделювання до змістовно-процесуального блоку нами були 

включені наступні методологічні підходи: аксіологічний, діяльнісний, 

компетентнісний та особистісно-орієнтований, застосування яких суттєво 

впливає на визначення змісту освітнього процесу, використання форм, 

методів і засобів навчання діловодства та на результат в цілому. 

Вважаємо, що методологічні підходи підготовки майбутніх фахівців у 

першу чергу мають сприяти вузькій спеціалізації професійної підготовки, 

шляхом інтеграції методів навчання до умов реальної професійно-

педагогічної діяльності педагога.  

У ході дослідження нами встановлено, що в сучасних умовах 

реформування суспільства особливо актуальним є впровадження саме 

аксіологічного підходу у професійну підготовку майбутніх фахівців, оскільки 

у процесі навчання має виховуватись духовно багата індивідуальність 

педагога, який буде здатен приймати ефективні рішення, створювати умови 

для саморозвитку творчої індивідуальної особистості, долаючи життєві 

труднощі. 

На основі аналізу поглядів науковців ми дійшли висновку, що 

аксіологічний підхід передбачає передусім виховання гуманістичного типу 

особистості студента, тобто найважливішим критерієм гуманізації вищої 

освіти стає усвідомлення й прийняття кожним студентом гуманістичних 

ідеалів, прагнення до постійного самовдосконалення [22]. 

У той же час необхідним для майбутніх педагогів професійного 

навчання, на нашу думку, є формування здібностей роботи в команді, 

успішна інтеграція в соціум та професійна самореалізація. Саме тому для 



87 

  

реалізації цих необхідних уміньу модель було включено діяльнісний підхід, 

який спрямовує освітній процес на розвиток ключових компетентностей і 

наскрізних умінь майбутніх фахівців та передбачає зв’язок змісту 

професійної освіти з подальшою професійно-трудовою діяльністю майбутніх 

педагогів професійного навчання. 

Проте забезпечити підготовку предметно-практичного характеру й 

інтегрувати зміст навчання не є достатнім кроком аби вирішити проблему 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Освітня політика 

багатьох країн орієнтується на компетентнісний підхід підготовки фахівця, 

адже педагог має вміти творчо підходити до вирішення професійних завдань. 

Він є ключовим методологічним інструментом реалізації цілей 

Болонського процесу та за своєю сутністю є студентоцентрованим, який 

передбачає розробку навчальних програм, які зосереджених на результатах 

навчання, ураховуючи особливості пріоритетів особи, що навчається, 

ґрунтуючись на реалістичності запланованого навчального навантаження, яке 

узгоджується із тривалістю навчальної програми [93, с. 7-8].  

Разом із тим, компетентнісний підхід дозволяє визначити процес і 

результат формування професійної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання. Він є провідним при визначенні видів і структури 

професійної компетентності, розробці критеріїв її формування, відборі 

змісту, методів, засобів і форм навчання й контролю професійної підготовки 

студентів. 

Також вважаємо, що у процесі навчання концентрація уваги педагога 

має бути направлена не тільки на інтелектуальний розвиток студента, а й на 

духовний стан особистості, враховуючи емоційні, естетичні, творчі задатки і 

можливості розвитку. Тому четвертим підходом нами визначено 

особистісно-орієнтований, який дозволяє розробити зміст методики 

навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання, 

орієнтуючись на особистість студента. Особистісно-орієнтований підхід 
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передбачає орієнтацію на навчання, виховання і розвиток усіх студентів з 

урахуванням їх індивідуальних особливостей: 

– вікових, фізіологічних, психологічних, інтелектуальних; 

– освітніх потреб, орієнтацію на різний рівень складності 

програмного матеріалу, доступного студенту; 

– ставлення до кожного студенту як до унікальної індивідуальності. 

Варто зазначити, що запропоновані методологічні підходи  описують 

концептуальну сторону нашої моделі, у той час як процесуальну визначають 

ряд дидактичних принципів. Вважаємо, що методика навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових 

технологій буде ефективною при дотриманні наступних дидактичних 

принципів навчання: науковості; наступності, системності та послідовності 

навчання; практичної спрямованості підготовки; доступності та 

індивідуалізації навчання. 

Перераховані нами принципи навчання взаємопов’язані між собою, 

вони відображають закономірності освітнього процесу, регулюють діяльність 

його об’єкту і суб’єктів, відбивають у своєму змісті його фундаментальні 

закономірності, які об’єктивно існують у реальному педагогічному процесі, 

тому їх необхідно дотримуватися на всіх етапах підготовки майбутніх 

фахівців. [191]. 

Принцип науковості є загальнообов’язковим, а в умовах вищої школи 

– одним із ключових на всіх, без винятку, спеціальностях. Описаний процес 

навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання в рамках 

нашої моделі, а точніше всі його етапи підпорядковані принципу науковості. 

Зміст навчання повинен мати обов’язкову науково-обґрунтовану логіку, адже 

системні, науково обґрунтовані знання та вміння є основою підготовки 

компетентного фахівця. 

Принцип наступності, системності та послідовності навчання є 

необхідним, адже дозволяє забезпечити певну безперервність процесу 

підготовки бакалаврів професійної освіти в рамках нашої моделі. Цей 
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принцип реалізується у різних формах планування освітнього процесу 

(порядок вивчення окремих питань теми, послідовність теоретичних і 

лабораторних робіт). Для правильного ведення діловодства необхідне 

системне вивчення процесу складання та оформлення документів, зберігання 

та керування організаційно-розпорядчими, довідково-інформаційними 

документами. Навчання відбувається за принципом від простого до 

складного, від відомого до невідомого, від часткового до загального. 

Принцип практичної спрямованості підготовки належить до 

нетрадиційних принципів навчання, однак відіграє надзвичайно важливу 

роль в підготовці фахівця у закладі вищої освіти. Зазначений принцип 

стосується методичної підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання усіх спеціалізацій. Розуміється, що зміст навчальних дисциплін має 

відповідати особливостям практичної діяльності педагога, однак важливим є 

і те, щоб майбутній педагог зміг передати набуті знання студентам. Тому 

реалізація принципу практичної спрямованості підготовки є необхідною і 

забезпечується здебільшого у ході педагогічної практики та наукової-

дослідної діяльності. 

Не менш важливим є застосування принципу доступності та 

індивідуалізації навчання, який виражається в диференціації навчальних 

завдань і способів їх вирішення (засобів, методів, форм організації занять 

тощо) відповідно до індивідуальних особливостей студентів. 

Проаналізовані нами основні дидактичні принципи, які 

застосовуються під час навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання тісно взаємопов’язані та взаємозалежні. Вони 

утворюють визначену структуру, яка є основою проектування методики 

навчання майбутніх фахівців і сприяє її ефективності.  

Наступним компонентом нашої моделі є зміст навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання, який у свою чергу включає три 

змістові модулі.  
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Детальніше на змісті навчання діловодства студентів 

спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» ми зупинимось у 

наступному параграфі.  

Разом з тим, вибір форм, методів і засобів навчання для вирішення 

освітніх завдань, поставлених в рамках реалізації цілей розробленої моделі 

методики навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання, 

а також аналіз навчальних завдань, спрямованих на сприйняття знань та 

інтелектуальний розвиток студентів є дуже важливим, адже він дозволяє 

найбільш ефективно сформувати професійні компетентності майбутнього 

фахівця.  

На нашу думку, ефективне використання різних форм організації 

підготовки майбутніх фахівців, можливе за рахунок їх комбінування та 

об'єктивного відбору, який залежить від дидактичної мети заняття. З-поміж 

різних форм організації навчання у закладах вищої освіти нами 

рекомендовані для використання в рамках навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання: лекції, практичні роботи, самостійна 

робота, індивідуальна робота, пошуково-аналітична та науково-дослідна 

робота. Також навчання може проводитися і у формі колоквіума, екскурсії, 

тощо. 

Усі форми освітнього процесу є взаємозалежними, взаємозв’язаними, 

логічно послідовними. При цьому кількісне співвідношення та роль різних 

методів навчання можуть змінюватися. Якість методів навчання залежить 

також від кількості годин, передбачених навчальним планом, від 

забезпечення сучасним технічним обладнанням, навчально-методичним 

забезпеченням, тощо. Це є універсальними факторами, що їх мають 

ураховувати, розробляючи методику викладання будь-якої дисципліни [65]. 

Певні форми організації освітнього процесу передбачають 

застосування відповідних методів та засобів, а разом вони реалізують зміст, 

мету і завдання навчання. Тому для навчання діловодства майбутніх 
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педагогів професійного навчання ми виділили найбільш ефективні, на нашу 

думку, методи, серед яких: 

– традиційні: словесні, наочні; репродуктивні, продуктивні; 

індивідуальні; 

– інноваційні: інтерактивні. 

Методи навчання мають носити виключно імітаційний, проблемний, 

продуктивний та ситуативний характер. Методичний аспект організації 

професійного становлення педагога в університеті повинен забезпечувати 

залучення студентів до наукової діяльності. Результатом конкретного заняття 

повинен виступати не лише деякий перелік сформованості професійних 

компетентностей, але і запропоновані студентом власні інновації, які б 

сприяли удосконаленню його майбутньої професійної діяльності. 

Водночас успішність процесу навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання значною мірою залежить від вдалого 

вибору засобів навчання. Отже, під час навчання застосовуються традиційні 

та інноваційні засоби. До перших належать друковані (підручники, 

посібники, конспект лекцій), наочні (графіки, таблиці, схеми, картки) та 

технічні (мультимедійні дошки, мультимедійні проектори, рідкокристалічні 

та плазмові панелі, комп’ютери). Всі вони є досить розповсюдженими, тому 

вважаємо за доцільне застосовувати їх під час навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання.  

Разом з тим, для ефективної організації самостійної роботи вважаємо 

за необхідне впровадження у методику навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання  із застосуванням цифрових технологій 

інноваційних засобів навчання, до яких ми відносимо цифрові технології, 

електронні підручники, електронні курси та хмарні технології. Особливостях 

застосування певних методів і засобів навчання нами будуть 

охарактеризовані у наступному параграфі. 

Заключним блоком пропонованої нами моделі методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання  із застосуванням 
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цифрових технологій є результативний, що охоплює рівні, критерії та засоби 

моніторингу рівня підготовки майбутніх фахівців. 

Оцінка ефективності запропонованої нами моделі здійснюватиметься 

у ході вивчення студентами спеціальності 015 «Професійна освіта(за 

спеціалізаціями)» дисципліни «Сучасне діловодство». Оцінювання 

навчальних досягнень здійснюється на основи єдиної системи ECTS, тому 

розмежування рівнів проводитимемо з урахуванням її особливостей.  

Оцінка якості навчальних досягнень з діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання має стосуватися найрізноманітніших 

аспектів його діяльності. Необхідно враховувати усвідомлення важливості 

власної діяльності; здатність до оцінки та самокорекції власної професійно-

педагогічної діяльності; володіння методичними та предметними 

компетентностями, тощо. Мотиваційний, когнітивний, операційно-

діяльнісний та комунікативний критерії нами визначено які сукупність ознак, 

що дають можливість оцінити якість навчальних досягнень з діловодства.  

Надамо коротку сутнісну характеристику визначеним нами критеріям. 

Мотиваційний критерій охоплює професійні мотиви, ціннісні 

орієнтири, потреби щодо власного саморозвитку і прагнення до 

вдосконалення своєї фахової підготовки через усвідомлення особливостей 

змісту педагогічної діяльності. 

Сутнісна характеристика мотиваційного критерію охоплює широкий 

спектр видів діяльності майбутнього педагога професійного навчання, а саме 

підготовку до занять, обґрунтування змістового наповнення кожної 

конкретної дисципліни; раціональне визначення мети заняття, відбір 

ефективних методів та засобів навчання для її досягнення.  

Когнітивний критерій містить сукупність професійних знань, 

необхідних для подальшої трудової діяльності. Зміст когнітивного критерію 

оцінки рівня підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з 

діловодства полягає в оцінці системи їх теоретичних знань з дисципліни 

«Сучасне діловодство».  
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Діяльнісний критерій розкриває можливість виявлення здатності 

педагога до передачі власного досвіду, забезпечення формування у студентів 

певного рівня професійних знань і умінь, а також вирішення стандартних та 

нестандарних професійних завдань. 

Завданням критерію є оцінка здатностей майбутнього педагога 

професійного навчання здійснювати планування, підготовку, проведення 

аудиторних та позааудиторних занять з діловодства, е-документообігу; 

забезпечувати безпеку й підготовку навчальних приміщень. Діяльнісний 

критерій передбачає визначати здатність прийняття самостійних рішень 

педагогом, розробляти власні підходи для вирішення професійно-

педагогічних завдань, займатись побудовою стратегії власної діяльності.  

Комунікативний критерій є не менш важливим у процесі підготовки 

педагогів професійного навчання, оскільки він охоплює знання законів 

спілкування, норм професійної етики, технології та психології педагогічного 

спілкування, національно-специфічних особливостей спілкування; знання 

основних понять лінгвістики – стилів, типів тексту, способів зв’язку слів у 

реченні; уміння й навички аналізу тексту; уміння мовленнєвого спілкування 

(володіння комунікативними технологіями ведення діалогу, здатність 

побудови цілісних, зв’язних, логічних висловлень, уміння компенсації 

особливими засобами недостатності знання мови) з урахуванням різних сфер 

та ситуацій, адресата й мети спілкування; систематичне дотримання 

граматичних правил та адекватне їх застосування. 

Перераховані нами критерії можна оцінити диференціюючи якість 

навчання з діловодства майбутніх педагогів професійного навчання чотирма 

низками: низький, достатній, середній та високий.  

Для оцінки якості навчальних досягнень з діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання передбачено використання такого 

інструментарію оцінювання: 1) анкетування; 2) опитування; 3) тестування; 

4) виконання ситуаційних завдань.  
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Таким чином, у даному параграфі було розроблено та обґрунтовано 

модель методики навчання діловодства майбутніх педагогів професійного 

навчання із застосуванням цифрових технологій, яка дозволяє 

алгоритмізувати і вдосконалити процес навчання діловодства майбутніх 

фахівців. Виокремлено складові змісту навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання; визначено основні методологічні підходи 

та дидактичні принципи, відповідно до завдань, які висуваються до навчання 

діловодства студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)». Запропоновано форми, методи та засоби навчання 

діловодства майбутніх фахівців, а також представлено рівні, критерії та 

засоби оцінювання якості навчальних досягнень з діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання.  

 

2.2 Методика навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій 

Рекомендації, подані у даному параграфі будуть корисними для 

фахівців, які бажають імплементувати основні положення розробленої нами 

методики навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання 

із застосуванням цифрових технологій у освітній процес свого закладу 

освіти. 

З метою дотримання чинного законодавства щодо організації 

освітнього процесу у закладах вищої освіти у першу чергу необхідно 

ознайомитись та врахувати вимоги нормативних документів у галузі освіти, 

зокрема [46; 49; 78; 104; 131; 135; 142; 143; 144]. 

Перш за все, у ході дослідження, вважаємо за необхідне визначити 

один з ключових термінів дидактики вищої школи – «методика навчання». 

Методика є педагогічною наукою, яка досліджує закономірності навчання 

певної навчальної дисципліни. Сам термін «методика» описує механізм 
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використання комплексу методів, прийомів, засобів і умов навчання і 

виховання учасників освітнього процесу. 

Аналіз напрацювань вітчизняних вчених дає підстави під методикою 

навчання розуміти сукупність прийомів навчання і об'єктів вивчення, 

використовуваних або рекомендованих для конкретного заняття чи теми 

певної навчальної дисципліни. Цей термін найчастіше застосовують для 

позначення конкретизованого способу навчання на певному занятті.  

Для кожної навчальної дисципліни існує своє найкраще рішення, 

поєднання методик і способів організації навчання. Саме тому у процесі 

розробки методики навчання для досягнення найкращого результату 

передбачена інтеграція різних підходів, принципів, методів, форм, засобів, 

тощо.  

У дисертаційній роботі під методикою навчання ми розумітимемо 

цілісну систему проектування і організації процесу навчання, сукупність 

методичних рекомендацій, ефективність застосування яких залежить від 

майстерності і рівня творчості педагога. 

Для ефективної реалізації методики навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій 

нами було розроблено список наступних рекомендацій: 

– врахування тенденцій розвитку ринкової економіки під час 

планування та вдосконалення освітнього процесу; 

– моніторинг інноваційних методів навчання та впровадження їх у 

освітній процес; 

– обговорення з фахівцями змісту освіти та адаптація його до потреб 

ринку, доцільності включення нових інновацій у навчальну 

програму дисципліни «Сучасне діловодство»; 

– моніторинг змісту вакансій та сучасних вимог до професійних 

обов’язків фахівців з метою оновлення навчального матеріалу; 

– ведення реєстру вакансій та постійне його оновлення; 
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– проведення круглих столів із залученням потенційних 

роботодавців, з метою проходження практики на підприємствах з 

фахових напрямів та з метою подальшого працевлаштування 

випускників. 

Спираючись на вищезазначене, суб’єктом навчання у цільовому блоці 

розробленої моделі є майбутні педагоги професійного навчання. Метою, у 

свою чергу, нами визначено формування теоретичних знань про діловодство 

як діяльність з питань документування та організації роботи з документами в 

процесі управлінської діяльності; набуття практичних навичок складання та 

оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої 

системи організаційно-розпорядчих документів.  

Завдання полягає у наданні ґрунтовних знань з усіх розділів курсу 

діловодства, формування умінь використовувати державні стандарти, інші 

нормативні та методичні документи для документаційного забезпечення 

управління організацій та установ. 

Перед початком формування складових наступного змістовно-

процесуального блоку варто ознайомитись з рекомендованими документами 

закладу вищої освіти щодо розробки навчальних та робочих програм 

дисциплін. 

Наступним етапом, відповідно до обраних принципів та підходів є 

формування змісту навчальної програми. Так, згідно методичних 

рекомендацій з розробки освітньо-професійних, освітньо-наукових програм 

змістом підготовки передбачено аудиторна та позааудиторна роботи. 

Навчальна програма  формується таким чином, щоб змістові модулі 

були послідовними, вели до однієї навчальної мети – підготовки 

конкурентоспроможного фахівця. Заразом зміст навчальної дисципліни має 

бути підібраний, відповідно до потреб ринку. 

У тимчасових стандартах вищої освіти освітнього ступеня бакалавр, 

розроблених для належної організації процесу підготовки фахівців за 

спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» представлено 
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нормативний зміст підготовки, список компетентностей та результати 

навчання. 

Відтак відповідно до цих стандартів у ході вивчення дисципліни 

«Сучасне діловодство» майбутні педагоги професійного навчання 

опановують такі компетентності:  

– діловодсько-кадрові; 

– організаційно-управлінські; 

– інформаційно-анатіличні. 

Розглянемо детальніше основні з них, зокрема діловодсько-кадрові 

передбачають: знання, вміння та навички щодо комплексного оволодіння 

сучасними системами управління документообігом та системами 

інформаційно-документаційного забезпечення управлінської діяльності 

організацій різних галузей і форм власності, враховуючи усі діловодсько-

кадрові операції, процеси та функції; здатність до оптимізації 

документообігу, впроваджуючи системи електронного документообігу, тощо 

[45, с. 13]. 

Організаційно-управлінські компетентності у свою чергу включають: 

знання та уміння організаційно-управлінської праці на рівні підрозділу, 

організації, органу управління; здатність формувати гнучкий стиль 

керівництва, виконувати управлінські операції планування та звітування, 

здійснювати контроль за якістю інформаційно-документного забезпечення 

управління; сприяння високому рівню виконання співробітниками своїх 

службових обов’язків, трудової та виробничої дисципліни, тощо [45, с. 13]. 

Окремим компонентом слід виділити інформаційно-аналітичні 

компетентності, які формують знання й уміння у галузі теоретичних основ 

інформатики й практичного використання комп’ютерних технологій; 

здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, 

застосовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань в 

інформаційно-документній галузі; здатність проводити інформаційний 

моніторинг на базі ресурсів Інтернет за конкретними запитами, аналітико-
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синтетичне перероблення документів та інформації, готувати відповідні 

аналітичні огляди та реферати; здатність застосовувати уміння й навички 

щодо формування інформаційних ресурсів установи, в тому числі з 

використанням засобів комп’ютерних та Інтернет-технологій (електронних 

продуктів: баз даних, електронних архівів, електронних послуг) тощо [45, 

с. 14]. 

Організація ефективного документообігу на підприємствах та 

організаціях вимагає фахівцем уявлення про структуру підприємства, його 

основні бізнес-процеси. Це дозволятиме уникати ситуацій, коли 

підприємства функціонуватимуть керуючись організованими по шаблону 

системами документообігу, які негативно впливають на їх ефективність. 

Фахівець, який розумітиме логіку функціонування основних процесів 

підприємства буде здатний ефективно адаптувати документообіг 

підприємства до ключових його особливостей та потреб. Організована таким 

чином система документообігу буде спрямована не тільки на слідування 

нормативним документам, а й сприятиме виконанню безпосередніх цілей 

підприємства. Фахівець з діловодства із такою базою знань зможе брати 

активну участь в обговоренні управлінських рішень та матиме змогу 

покращити взаємодію з ключовими підрозділами.  

Діловодство як наука й складова управлінської діяльності. Документ – 

засіб реалізації функцій управлінської діяльності. Діловодство – функція 

управлінської діяльності. Документ як матеріальний об’єкт з управлінською 

інформацією. Класифікація офіційно-ділових документів. Єдина державна 

система діловодства.  

Документування управлінської діяльності як сукупність процесів 

фіксації управлінських дій. Документація щодо особового складу. Довідково-

інформаційні документи. Інші документи, що використовуються в роботі 

установ та організацій. Комп’ютеризація діловодних процесів. 

Особливості існування документів в електронному середовищі. 

Визначення електронного документу. Оригінал і копія електронного 
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документу. Структура електронного документу. Електронний цифровий 

підпис.  

Правові аспекти існування електронних документів у інформаційному 

суспільстві. Сфери застосування електронних документів у інформаційному 

суспільстві. Світові моделі застосування електронного цифрового підпису. 

Юридичні аспекти електронного документообігу в України.  

Електронні документи в науково-технічній галузі. Технічна 

документація: призначення і сучасне ставлення до неї. Типові проблеми 

реалізації життєвого циклу технічної документації. Особливості управління 

потоком в технічному документообігу. Електронний технічний документ та 

електронні технічні данні. 

Керуючись метою цільового блоку, варто обрати основні 

методологічні підходи, згідно яких буде здійснюватись підготовка майбутніх 

фахівців. Вибір цих підходів напряму залежить від поставлених завдань, які 

були сформульовані цільовим блоком. Відтак у нашому випадку було обрано 

аксіологічний, діяльнісний, компетентністий та особистійно-орієнтований 

підходи.  

Вважаємо, що аксіологічний підхід доцільно впроваджувати у 

освітній процес спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 

оскільки майбутній педагог професійного навчання має бути взірцем та 

наставником, тобто вміти впливати на хід засвоєння учнями/студентами 

своїх настанов власною громадською позицією, переконаннями та 

поведінкою.  

Діяльнісний підхід, у свою чергу, зорієнтований на опанування 

знаннями самостійно, шляхом власної навчально-пізнавальної діяльності та 

передбачає взаємозв’язок змісту професійної освіти з професійно-трудовою 

діяльністю майбутніх фахівців. Цей підхід реалізується під час виконання 

практичних та лабораторних робіт шляхом застосування різноманітних 

методів спонукання студентів до навчальної діяльності та активної участі в 
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процесі засвоєння знань. Як варіант, одним з таких методів є case study 

(метод аналізу конкретних навчальних ситуацій). 

Компетентнісний підхід доцільно реалізовувати шляхом оновлення 

змісту навчальних дисциплін щодо компетентнісних вимог; доповненням 

варіативної частини освітньо-професійних програм підготовки фахівців 

питаннями, які відображають компетентнісні основи особистісно-

професійної освіти; оновленням змісту практичної підготовки студентів з 

урахуванням майбутніх компетенцій діяльності; забезпечення самостійної 

роботи студентів відповідним методичним та інформаційним супроводом. 

Особистісно-орієнтований  підхід полягає у визначенні ставлення до 

самого себе, інших людей, навколишнього світу і до своєї професійної 

діяльності. Тут доцільно використовувати диференційовані завдання, які 

відповідають індивідуальним особливостям студентів та надають можливості 

вирішення завдань різними способами. В цей же час у виховному процесі 

закладу вищої освіти пропонуємо створювати такі особистісно-орієнтовані 

ситуації, для пошуку оптимального виходу з яких активізувалися б 

особистісні якості студентів. Сприймаючи інформацію, студент має шукати 

сенс, творчо підходити до розв’язання проблеми, прогнозувати результати.  

Здійснюючи індивідуальну особистісно-орієнтовану виховну роботу, 

доцільно використовувати наступні форми організації навчання: 

індивідуальне консультування викладачами студентів з питань організації 

навчально-пізнавальної діяльності; розробка індивідуалізованих програм 

професійного становлення і розвитку студента; робота в складі невеликих 

тимчасових ініціативних груп по реалізації конкретних творчих проектів 

(наукових, технічних, в сфері мистецтва і т. д.); індивідуальна науково-

дослідна робота студентів під керівництвом викладачів; робота студентів в 

рамках навчальної практики [86]. 

Відповідно до обраних методологічних підходів необхідно визначити 

дидактичні принципи, які доцільно враховувати під час освітнього процесу. 

Наша модель рекомендує чотири, які взаємопов’язані між собою, серед них: 
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принцип науковості; принцип наступності, системності та послідовності 

навчання; принцип практичної спрямованості підготовки і принцип 

доступності та індивідуалізації навчання. 

Для реалізації принципу науковості, який є одним з основних, 

викладач має постійно оновлювати матеріал, відповідно до розвитку техніки, 

сучасних досліджень; ознайомлювати студентів з історією винаходів та 

новими досягненнями; об'єктивно висвітлювати наукові факти, поняття, 

теорії; показувати перспективи розвитку науки; озброювати студентів 

методами науки; розкривати внутрішні зв'язки і відношення, причиново-

наслідкові зв'язки в процесах і явищах, тощо [146]. 

Таким чином, у процесі навчання теоретичному матеріалу або у 

дослідницьких лабораторіях чи на базах практики майбутні педагоги 

професійного навчання стають не тільки свідками, але й учасниками 

науково-технічного прогресу.  

З принципу наступності, системності та послідовності навчання, у 

свою чергу, випливають такі вимоги: освітній процес має починатись з 

фундаментальних знань, розвиваючи наступні; між тема мають 

встановлюватись міжпредметні зв'язки і співвідношення між поняттями під 

час вивчення теми; забезпечення послідовність етапів засвоєння знань; 

поступове диференціювання та конкретизація загальних положень; розподіл 

навчального матеріалу на логічно завершені фрагменти; визначення 

змістових центрів кожної теми, шляхом виокремлення основних понять, ідей, 

встановлення зв'язків між ними, структурування матеріалу дисципліни; 

розкриття зовнішніх та внутрішніх зв'язків між теоріями, законами і фактами; 

визначення місця нового матеріалу в структурі теми чи розділу [200]. 

Сутність принципу практичної спрямованості підготовки полягає у 

своєрідному використанні педагогічних засобів, при якому забезпечується 

засвоєння студентами знань, умінь, навичок, досвіду творчої діяльності, 

передбачених програмами навчальних дисциплін і в цей самий час успішно 

формується інтерес до обраної професії, ціннісне ставлення до неї, 
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професійні якості особистості майбутнього педагога через поєднання 

матеріалів дисциплін загального циклу із матеріалом професійних дисциплін, 

і як наслідок підвищується мотивація до навчання, адже студент розуміє де й 

коли йому знадобляться отримані знання. 

Цей принцип вимагає дотримання таких правил: чітке виокремлення 

головного, суттєвого в матеріалі, що вивчається, його систематизація, 

узагальнення і класифікація; уміле врахування особливостей майбутньої 

діяльності учнів для вдосконалення їхніх професійних знань, навичок і умінь; 

проведення теоретичних занять раніше практичних, методично обгрунтоване 

чергування теоретичних і практичних занять; широке впровадження в 

дидактичний процес сучасних технологій навчання; систематичне керування 

навчально-пізнавальною діяльністю суб'єктів учіння, прагнення глибокого 

засвоєння ними знань, якісного опанування практичних дій; пошук 

можливостей комплексного використання знань, навичок і вмінь під час 

проведення різноманітних занять; систематичне керування самостійною 

роботою суб'єктів навчання, тощо. 

Принцип доступності та індивідуалізації навчання характеризується 

оптимальною відповідністю завдань, засобів і методів навчання до освітніх 

можливостей студентів. Тобто основне призначення принципу полягає у 

забезпеченні умов для розвитку і вдосконалення майбутніх фахівців, а також, 

у виключенні з освітнього процесу негативних навантажень та завдань [145]. 

Після формування змістової частини моделі пропонуємо перейти до 

вибору форм організації освітнього процесу. Лекції та практичні заняття є 

класичними формами організації освітнього процесу, ефективність яких 

зарекомендувала себе за довгі роки, тому дані складові також включені у 

нашу модель.  

Лекція є основною формою організації навчання на рівні вищої освіти, 

що передбачає передачу великого обсягу систематизованої інформації у 

логічній послідовності. Теоретичні знання, отримані під час лекційних 
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занять, підкріплюються семінарськими і практичними заняттями, а також 

самостійною роботою студентів. 

Проте, вважаємо за доцільне детальніше зупинитися на таких формах 

організації навчання, як самостійна, індивідуальна та науково-дослідна 

робота. 

Особливості підготовки педагогів професійного навчання на рівні 

вищої освіти (достатня самостійність студентів у навчанні; велика кількість 

теоретичної матеріалу; енциклопедія освіти) приводять до специфіки 

організації та здійснення освітнього процесу.  

Виконання завдань, які входять до самостійної роботи вимагає 

глибокого володіння матеріалом, отриманим під час поточних занять, 

розвиває вміння самостійного дослідження проблем, пошуку та аналізу 

спеціальної і загальнометодологічної літератури, вміння викладати та 

відстоювати власну точку зору. Розширення традиційних способів 

самостійної роботи студентів за рахунок інноваційних технологій у навчанні 

збільшує спектр можливостей використання сучасних технічних засобів і 

комп’ютерної техніки. Саме цифрові технології відкривають студентам 

доступ до «нетрадиційних джерел інформації, надають широкі можливості 

для розвитку творчого потенціалу, дозволяють реалізувати нові форми і 

методи навчання» [118, с. 33].  

Водночас цифрові технології можна застосовувати для організації 

самостійної роботи студентів із закріплення навчального матеріалу, 

вивченого на лекціях та практичних заняттях. Саме тоді майбутній педагог 

зможе оволодіти необхідними знаннями та уміннями, що допоможуть йому у 

подальшому стати висококваліфікованим фахівцем, здатним ефективно діяти 

у технізованому суспільстві. 

Окремо слід наголосити на педагогічній проблемі внутрішньої та 

зовнішньої мотивації студента у процесі організації самостійної роботи із 

використанням режиму дистанційної освіти. Адже таке навчальне 

середовище надає право самостійного й вільного доступу до навчального 
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матеріалу, що, у свою чергу, включає розв’язання завдань не тільки 

дидактичних, а й психолого-педагогічних. По суті, ефект такої дистанційної 

освіти визначається тим, наскільки регулярно й свідомо навчається той, хто 

опановує професію. 

У першому розділі дисертаційного дослідження нами було визначено 

необхідність інтенсифікації самостійної роботи, тому дану проблему ми 

вирішуватимемо у параграфі 2.3, шляхом впровадження сучасних засобів 

навчання у процес навчання діловодства майбутніх педагогів професійного 

навчання. 

У свою чергу, науково-дослідна робота студентів є невід’ємною 

складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці 

наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості 

підготовки фахівців з вищою освітою, розширення загального та 

професійного світогляду. 

Правильна організація науково-дослідної роботи активізує розумову 

діяльність студентів, розширює їхній кругозір, розвиває творче мислення та 

ініціативність, допомагає детальніше та глибше вивчити навчальний 

матеріал. Застосування такої форми навчання забезпечує глибоке засвоєння 

студентами не тільки програмного матеріалу дисциплін даної спеціальності, 

але й аналіз наукових фахових публікацій, підготовку доповіді на наукову 

студентську конференцію, підготовку тез або статей до публікації тощо.  

Науково-дослідна робота студентів завершується обов’язковим 

поданням звіту, участю у засіданні студентського наукового гуртка або 

семінару. За результатами науково-дослідної роботи студенти у співавторстві 

з викладачем-керівником можуть написати та опублікувати статті за 

матеріалами досліджень або тез доповідей на наукову конференцію. 

Разом з тим великого значення набувають вивчення та врахування 

індивідуальних відмінностей і особливостей студентів, проведення з ними 

індивідуальної навчально-виховної роботи, правильна організація якої 
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допоможе куратору більш ефективно впливати на весь процес формування 

особистості кожного студента та на згуртування студентських колективів. 

Для успіху індивідуальної роботи потрібні:  

1) вивчення та знання індивідуальних, вікових, національних та інших 

особливостей студентів;  

2) визначення найближчих і більш віддалених цілей і завдань 

індивідуальної роботи;  

3) практичне її здійснення;  

4) аналіз досвіду і оцінок результатів індивідуальної роботи, 

застосування додаткових заходів впливу. 

Цілі і завдання індивідуальної роботи спрямовані на виховання 

світогляду, патріотизму, високих моральних і психологічних якостей 

студентів. Нерідко конкретними цілями і завданнями індивідуальної роботи є 

допомога в корекції негативних рис характеру (запальності, егоїзму, 

замкнутості), проведення додаткових занять з пропустили з тих чи інших 

причин лекції, з недостатньо встигаючими студентами, втручання у разі 

конфлікту у взаємини, тощо. 

Провідний компонент індивідуальної роботи – практичне 

застосування її форм і методів: індивідуальних бесід, доручень, завдань, 

тренувань з урахуванням особистісних, вікових та інших особливостей 

студента, його успішності, спеціальності. 

Аналогічно до форм організації навчання ми рекомендуємо 

застосовувати у навчальному процесі традиційні методи, серед яких словесні, 

наочні; репродуктивні; продуктивні та індивідуальні. Проте, коли традиційні 

методи не в змозі ефективно вирішувати існуючі проблеми, які виникають у 

освітньому процесі, необхідно впроваджувати інтерактивні інноваційні 

методи. 

Питання використання інтерактивних методів для посилення 

ефективності освітнього процесу висвітлено у численних працях таких 

вчених як В. Беспальна, Т. Кравченко, О. Пометун, Я. Пироженко, Т. Туркот, 
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та ін. Проте не дослідженою залишається проблема застосування 

інтерактивних методів у процесі навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання.  

Необхідність застосування інтерактивних методів навчання полягає в 

тому, що на заняттях (лекційних, практичних та семінарських) здійснюється 

індивідуальна та групова робота студентів, їх робота з документами та 

різними джерелами інформації, використовується проектна діяльність, 

навчальні ігри тощо, що допомагає студенту отримати та засвоїти значно 

більший обсяг інформації, покращує комунікаційні навички, сприяє 

зростанню його активності та професійних вмінь, дає поштовх до критичного 

мислення, розвитку здібностей аргументовувати свої думки та до подальшої 

самоосвіти тощо.  

На основі результатів дослідження проведеного вченими 

Національного тренінгового центру (штат Меріленд, США) в 1980-х роках, 

середній відсоток засвоєння знань: лекції – 5%; читання – 10%; відео- та 

аудіоматеріали – 20%; демонстрація – 30%; дискусійні групи – 50%; 

практичні дії – 75%; навчання інших, невідкладне застосування знань – 90% 

[3, с. 24]. Тому саме до одних з найважливіших напрямків підготовки 

фахівців у сучасному закладі вищої освіти відносять впровадження 

інтерактивних методів навчання. Сучасний викладач має бути компетентним 

у своїй галузі знань та використовувати в освітньому процесі методичні 

інновації, які на сьогоднішній день пов'язані із застосуванням інтерактивних 

методів навчання. 

Наступною складовою нашої моделі методики навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових 

технологій пропонується перелік засобів навчання, які передбачено 

використовувати у процесі навчання майбутніх фахівців. 

Варто зазначити, що теоретичні і методичні засади використання у 

професійній освіті засобів сучасних цифрових технологій проаналізовані як 

українськими, так і зарубіжними вченими. Зокрема, значна увага у працях 
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науковців приділялася дослідженню особливостей дистанційного навчання 

(Д. Андерсен, Е. Доунс, А. Огуд, А. Андрєєв, Є. Полат та ін.). У 

дослідженнях М. Жалдака, О. Спіріна, В. Олійника, Р. Гуревича, В. Бикова 

[14; 15] доведено, що використання цифрових технологій є ефективним у 

процесі вивчення всіх навчальних дисциплін. Освітні можливості 

інформаційного середовища MOODLE, яке є загальновизнаним лідером 

серед найбільш перспективних для впровадження мережевих технологій 

систем управління навчанням LMS (Learning Management Systems) вивчали 

М. Дугіамос, І. Доценко, А. Носуленко, А. Андрєєв, В. Богомолов та ін. 

Наразі у сучасній освіті в результаті поєднання освітніх та цифрових 

технологій народжуються нові інтегровані технології навчання, що 

засновуються на інтернет-технологіях, з можливостями необмеженого і дуже 

дешевого тиражування навчальної інформації, швидкої і адресної її доставки. 

До таких технологій належать розгорнуті в Інтернеті системи управління 

навчальним процесом та Інтернет-адаптовані навчальні засоби нового 

покоління. Використання цифрових технологій дозволяє зробити навчання 

інтерактивним, а також значно інтенсифікувати освітній процес [66, с. 221]. 

Зрозуміло, що для застосування таких технологій та передачі навчальних 

матеріалів студентам виникає необхідність створювати навчальні засоби 

адаптованими до використання та поширення в глобальній мережі.  

Проте, важливо усвідомлювати, що використання інноваційних 

засобів навчання не має бути самоціллю, тобто вони мають 

використовуватись у випадках, коли традиційні засоби не здатні вирішити 

проблеми, які виникають у процесі навчання або коли вони здатні істотно 

підвищити ефективність освітнього процесу.  

Методичне забезпечення викладання та змістового наповнення 

вищезазначених дисциплін потребує впровадження інноваційного підходу, 

адже сьогодні вони мають бути більш орієнтовані на активне використання в 

освітньому процесі цифрових технологій, оскільки персональний комп'ютер 

став незамінним в практиці діловодства, допомагаючи виконувати широке 
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коло завдань щодо складання документів, а також організації раціональної та 

оперативної роботи з ними [92]. 

Одним з найбільш дієвих засобів у рамках цифрових технологій є 

мультимедіа. Психолого-педагогічні дослідження відкривають величезний 

дидактичний потенціал мультимедійних технологій. Їх можна об'єднати за 

основною проблемою – можливість використання програмного забезпечення 

комп'ютера як засобу, що підвищує ефективність навчання. Ці дослідження в 

галузі психології і педагогіки показали, що комп'ютер має можливості 

розвитку творчих здібностей в учнів і забезпечує засвоєння ними знань на 

високому рівні осмислення й інтерпретації [66].  

Проте для того щоб повноцінно використовувати можливості 

мультимедіа в рамках самостійної та індивідуальної роботи, потрібно 

організувати ефективну систему доставки мультимедійних засобів навчання 

до студентів. Використання портативних носіїв інформації є досить 

незручним та затратним способом. У свою чергу, стрімкий розвиток 

сучасних телекомунікаційних, інформаційних і комп'ютерних технологій і в 

першу чергу глобальної мережі Інтернет дозволяє раціонально 

використовувати дані технології для ефективної доставки електронних 

засобів навчання до студентів та відкриває нові перспективи у сфері освіти, 

зокрема, можливість необмеженого, з низькими затратами, тиражування 

навчальної інформації, а також швидкої її доставки [66]. 

Найбільш поширеними і ефективними інноваційними засобами 

навчання в даний час є електронні навчальні курси. Вони дозволяють 

студентам організувати процес самостійної роботи, надаючи можливість 

кожному будувати свою освіту за індивідуальною траєкторією, варіюючи 

параметри темпу обсягу і послідовності подачі інформації. До електронних 

курсів висуваються особливі вимоги, оскільки студент працює без 

безпосереднього контакту з викладачем, і реалізація цільової функції процесу 

в цьому випадку неможлива без стимулювання інтересу користувача і 

мотивації до навчання. Викладач має можливість контролювати освітній 
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процес зі свого персонального комп'ютера, відзначаючи, скільки разів 

студент користувався різними методиками та інформацією курсу. Крім того, 

за допомогою тестування викладач має змогу перевірити рівень підготовки 

будь-якого студента і оцінити його знання. Для більш повного і 

раціонального використання потенціалу персонального комп'ютера 

необхідно замінити існуючі оглядові та глосарні педагогічні технології на 

алгоритмічний (віртуально-тренінговий) варіант. 

Ще одним інноваційним засобом навчання є віртуальна лабораторія 

(віртуальна навчальна середа, яка дозволяє моделювати поведінку об’єктів 

реального світу в комп’ютерному середовищі і допомагає в оволодінні 

новими знаннями та вміннями). Така лабораторія може виступати апаратом 

досліджень різних природних явищ з можливістю побудови їх математичних 

і фізичних моделей [152, с. 342]. 

Процес виконання віртуальних лабораторних робіт практично 

ідентичний виконанню лабораторних робіт в реальних умовах. До того ж такі 

лабораторні роботи значно підвищують ефективність освітнього процесу і 

надають широкі можливості для формування та вдосконалення професійних 

навичок та інтуїції, а також розвивають творчі здібності студентів. 

Практично єдиною відмінністю віртуальних лабораторних робіт від 

реальних, це те, що виконуються вони на комп'ютері [192]. 

Електронний підручник, у свою чергу, є програмно-методичним 

комплексом, що відповідає параметрам та структурі звичайного паперового 

підручника (довідника, практикуму) та подає теоретичний матеріал шляхом 

його інтерактивної комунікації зі студентом (слухачем). Водночас у процесі 

розробки електронного підручника значно розширюються можливості 

забезпечення тренувальної навчальної діяльності, а звідси й контроль рівня 

сформованості умінь та знань студента та формування навичок відповідно до 

програми того чи іншого курсу. Електронний підручник може забезпечувати 

ширші в порівнянні з паперовими можливості інформаційно-пошукової 
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діяльності, а також імітаційне моделювання та сервісні функції при умові 

існування інтерактивного зворотнього зв’язку [90]. 

Як зазначає Деркач Н. Я. «електронний підручник покликаний не 

замінити друкований посібник, а доповнити його за рахунок подання 

навчального матеріалу в іншому вигляді – за допомогою акцентів на 

ключових поняттях, тез та опорних схем, використання інтерактивних 

завдань, великої кількості мультимедійного ілюстративного матеріалу». 

Концепція хмарних технологій передбачає створення, редагування та 

поширення різних документів, презентацій, налаштовання спільного доступу, 

тощо. За допомогою «хмари» отримання доступу до власних файлів стає 

можливим будь-де та з будь-якого пристрою. Можливість спільного доступу 

до файлів дозволяє організувати колективну роботу з залученням студентів 

під час виконання практичних робіт. 

Найбільш ефективним інноваційним засобом навчання, на нашу 

думку, є електронні курси, тому детальніше особливості їх використання ми 

розкриємо в параграфі 2.3. 

У контексті нашого дослідження для оцінки якості навчальних 

досягнень з діловодства необхідно виявити критерії, рівні та засоби 

оцінювання. 

Оцінювання якості навчальних досягнень з діловодства у майбутніх 

педагогів професійного навчання можливе за рахунок певних критеріїв. 

Доцільно відзначити, що існують деякі підходи щодо відбору критеріїв, а 

саме вони повинні бути: інформативними, об'єктивними, нейтральними та 

давати можливість якісно описати певний процес чи явище [123]. Відтак у 

нашому дослідженні було обрано наступний перелік критеріїв: 

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та комунікативний критерії, 

оскільки вважаємо оцінка професійної компетентності майбутнього педагога 

професійного навчання повинна стосуватися найрізноманітніших аспектів 

його діяльності. 
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У ході дисертаційного дослідження вважаємо за доцільне розкрити 

сутнісні характеристики кожного із запропонованих критеріїв. 

Мотиваційний критерій виступатиме у ролі засобу оцінки 

сформованості у майбутніх педагогів системи необхідних професійних 

мотивів та цінностей (працелюбства, ініціативності, наполегливості, 

патріотизму). Показниками мотиваційного критерію є ставлення до обраного 

фаху (інтереси, потреби, бажання, цінності, успіх, задоволення) та рівень 

особистісної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності.  

Когнітивний критерій служить засобом визначення рівня 

сформованості, усвідомленості педагогічних знань з діловодства; 

усвідомлення наукових понять, стратегій, концепцій електронного 

документообігу; обізнаності сучасними досягненнями, тенденціям та 

трендами у сфері української та закордонної освіти, а також наукових 

відкриттів. Когнітивний критерій оцінюватиме рівень засвоєння знань з 

базових дисциплін та розвиток творчого мислення студентів.  

Діяльнісний критерій дозволяє оцінити практичну реалізацію 

теоретичних засад мотиваційного та когнітивного, які проявлятимуться у 

вирішенні різних фахово-педагогічних завдань в процесі професійної 

підготовки студентів.  

Комунікативна діяльність майбутнього педагога професійного 

навчання буде дійсно успішною, якщо студент буде мати розвинуті 

комунікативні здібності, які передбачають володіння цілим комплексом 

комунікативних якостей, сформованих на різних рівнях – на рівні індивіда, 

на рівні суб’єкта спілкування, на рівні особистості та індивідуальності, 

кожний з яких передбачає певний перелік якостей.  

Знання правил спілкування, володіння стратегіями комунікативної 

поведінки, які зумовлені контекстом ситуації, відносяться до якостей, які 

повинні бути притаманними майбутньому спеціалісту як суб’єкту 

спілкування 
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Комунікативний критерій містить такі показники: усвідомлення 

етичних норм спілкування; наявність достатнього словникового запасу та 

вміння адекватно використовувати його; уміння обирати мовленнєві 

конструкції відповідно до конкретних життєвих ситуацій; комунікативна 

активність дитини, здатність до підтримування стосунків з однолітками та 

дорослими. 

Узагальнюючи вищевикладене можна зробити висновок, що 

ефективність запропонованої нами моделі методики навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових 

технологій буде здійснюватись на основі оцінки якості навчальних досягнень 

з діловодства. У свою чергу оцінка якості навчальних досягнень 

спиратиметься на ряд критеріїв, ступінь прояву яких буде визначатися за 

допомогою певних показників. Послідовно опишемо зміст рівнів підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання з діловодства. 

Систематичне оцінювання навчальних досягнень студентів є 

невід’ємною складовою освітнього процесу у закладах вищої освіти. 

Оцінка ефективності розробленої нами моделі здійснюватиметься у 

процесі опанування майбутніми педагогами професійного навчання 

дисципліною «Сучасне діловодство». Навчальні досягнення оцінюватимуться 

на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

ECTS, тому визначення рівнів проводитиметься з урахуванням її 

особливостей. Пропонуємо диференціювати підготовку майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства чотирма рівнями: низький, достатній, 

середній та високий. 

Низький. Професійна мотивація, цінності та переконання  на низькому 

рівні. Базовий рівень знань, умінь і навичок діяльності педагога професійного 

навчання. Компетентності сформовані на початковому рівні. Відсутність 

бажання до власного самовдосконалення та професійного саморозвитку. 

Достатній. Теоретична та практична підготовка на достатньому рівні. 

Усвідомлення важливості власної професійної діяльності. Вміння 
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здійснювати педагогічну діяльність, враховуючи зміст курсу, а також 

здатність відбирати оптимальні методи навчання. Наявність педагогічної 

культури та етики. Потреба й усвідомлення у постійному самовдосконаленні 

та професійному розвитку. 

Середній. Середній рівень професійної мотивації, прагнень, 

переконань та цінностей. Здатність до повторення та відтворення знань 

засвоєних під час професійної підготовки. Уміння проводити відбір методів 

та засобів навчання відповідно до змісту дисципліни. Усвідомлення 

необхідності власного професійного удосконалення. 

Високий. Високий рівень комунікативної культури та професійної 

мобільності. Глибокий рівень предметних, педагогічних, методичних і 

психологічних знань. Високий рівень педагогічної майстерності, який 

проявляється у обґрунтованому відборі методичних підходів та засобів 

навчання, випереджувальному аналізі змісту навчання та врахуванні 

міжпредметних зв'язків. Компетенції глибокого самоаналізу у педагогічному, 

психологічному, соціологічному, виховному та предметних аспектах. 

Безперервне самовдосконалення в морально-етичному, психологічному, 

патріотичному та професійному аспектах. 

Виявлення й оцінювання ознак мотивації студентів можливе за 

рахунок проходження методик, опитувальників, тестів або анкетувань. 

У свою чергу результати тестування вимірювання когнітивного 

критерію ми інтерпретували за допомогою Таксономії Блума, яка додатково 

передбачає оцінювання за 6 рівнями і відображує загальні способи та правила 

чіткого формулювання та впорядкування педагогічних цілей (рис. 2.2). 

Використання впорядкованої системи цілей, на думку Б. Блума, є 

дуже важливим аспектом для організації освітнього процесу. У першу чергу, 

результати тестування допоможуть впорядкувати подальшу роботу, 

визначивши першочергові цілі та базові завдання. Це окреслить студентам 

подальшу мету навчання та об’єктивно оцінить результати їхньої діяльності. 
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Рис. 2.2. Таксономія Блума 

Блум виділяє шість основних категорій когнітивного процесу, серед 

яких: знання, розуміння, використання, аналіз, синтез та оцінювання. 

Знання. Запам'ятовування і відтворення попередньо вивченої 

інформації. Приклади: котирування цін по пам'яті, цитування правил 

безпеки. Ключові слова: визначити, описати, ідентифікувати, знати, назвати 

імена, знайти збіг, схеми, стану. Засоби: флеш-картки, підкреслення і 

виділення в книзі, читання, повторення. 

Розуміння. Розуміння сенсу, переклад, інтерполяція, інтерпретація 

інструкції або проблеми. Описати проблему власними словами. Приклади: 

переписати принципи своїми словами на тестах, пояснити своїми словами 

суть завдання іншій людині, перенести рівняння в комп'ютерну таблицю. 

Ключові слова: осягнення, перетворення, пояснення, розширення, 

спілкування, привести приклад, інтерпретація, переказ, пророкування, 

узагальнення, переклад. Засоби: створення аналогій або метафор, участь в 

спільному навчанні, створення заміток, вміння розповідати пов'язані історії, 

пошук в інтернеті. 

Використання. Використовувати вивчений концепт в новій ситуації 

або використання абстракції на свій розсуд. Це застосування знань, 

отриманих в класі, на практиці. Приклади: вручну підрахувати час відпустки 
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співробітника, застосування законів статистики для оцінки надійності. 

Ключові слова: застосувати, змінити, обчислити, конструювати, 

демонструвати, виявити, маніпулювати, готувати, проводити, вирішувати. 

Засоби: спільне навчання, створення нового процесу, блог, практика. 

Аналіз. Поділ матеріалу або концепції на складові, розуміння різниці 

між ними. Приклад: розпізнавання логічних помилок в міркуванні. Ключові 

слова: аналіз, розбити, порівняти, діаграми, диференціювати, розрізнити, 

ілюстрації, вибрати, співвідносити, розділити. 

Синтез. Обрання двох непов'язаних між собою частин і створення 

чогось нового. Приклади: написання інструкції. Ключові слова: з'єднати, 

компілювати, модифікувати, переписати, реконструювати, узагальнити, 

переставити, організувати. Засоби: написати есе, придумати нову модель. 

Оцінювання. Навчитися робити судження про цінності ідеї або 

матеріалу. Приклади: вибрати найбільш ефективне рішення, найняти 

найкращого кандидата. Ключові слова: оцінити, порівняти, критика, 

захистити, описати, трактувати, виправдати, підсумовувати. 

Категорії можна розглядати як ступені складності. Тобто бажано 

починати зі знань, переходити до розуміння. 

При цьому кожен рівень когнітивної піраміди, за Блумом, ґрунтується 

на попередньому. В основі всього лежить запам’ятовування, а найвищою 

точкою як когнітивних здібностей, так і цілей навчання є здатність до 

незалежної оцінки.  

Таким чином, оцінюючи когнітивний критерій за блумівськими 

рівнями, викладач має змогу зорієнтуватися, хто зі студентів здатен до 

«використання», «аналізу» та «синтезу» навчального матеріалу, а хто ще 

перебуває на нижчих рівнях «знання» таі «розуміння». У разі, якщо більшість 

учасників освітнього процесу залишається на цих нижчих рівнях засвоєння 

матеріалу, викладач може робити висновки щодо доцільності використання 

існуючої методики навчання. 
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Діяльнісний критерій у нашому дослідженні оцінюватиме рівень 

сформованості умінь і практичних навичок з діловодства. Тому даний 

критерій ми оцінюватимемо за результатами виконання практичних завдань. 

Комунікативний критерій ми оцінюватимемо за результатами 

проведеної ділової гри-взаємодії, яка дозволить визначити рівень володіння 

комунікативними технологіями ведення діалогу, здатність побудови 

цілісних, зв’язних, логічних висловлень, тощо. 

 

2.3. Електронний курс «Сучасне діловодство» для підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання 

У ході нашого дослідження було виявлено, що обсяг навчального 

матеріалу дисципліни «Сучасне діловодство» достатньо складно засвоїти в 

рамках виділеного та її вивчення часу, користуючись при цьому лише 

традиційними засобами та методами навчання, оскільки вона включає 

3 змістових модулі, наповнення яких є особливо важливим у ході 

формування інтегральних, діловодсько-кадрових та предметно-

методологічних компетентностей майбутніх педагогів професійного 

навчання. Даний обсяг навчального матеріалу досить важко якісно засвоїти 

за виділений час, використовуючи лише традиційні засоби навчання. 

Ми пропонуємо вирішити дану проблему шляхом інтенсифікації 

самостійної роботи студентів через використання електронного курсу. 

Відповідно до навчального плану спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» на вивчення дисципліни «Сучасне діловодство» вцілому 

відведено 90 годин (3 кредити ECTS). Передбачено, що аудиторне навчання 

проходитиме у формі лекційних та практичних робіт. Разом з тим значну 

частину, а саме 56 годин відведено на самостійне опрацювання навчального 

матеріалу. 

Нами було вирішено створити електронний курс, для проектування 

якого спершу слід структурувати основні етапи його створення.  
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Першим етапом, вважаємо за доцільне визначити зміст розробленого 

електронного курсу «Сучасне діловодство».  Відтак проаналізуємо змістове 

наповнення дисципліни «Сучасне діловодство» керуючить освітньо-

професійними програмами підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання. 

У нашому випадку наповнення курсу здійснюватиметься на двох 

рівнях, коли на початкових етапах вивчаються проблеми діловодства, а на 

більш високому рівні паралельно опановуються питання електронного 

документообігу та документного забезпечення управління. На кожному з 

рівнів формування змісту освіти здійснюється шляхом реалізації 

міждисциплінарних зв’язків з тими нормативними навчальними 

дисциплінами, які створюють ресурс для структурування і формування 

електронного курсу. Схематично це представлено на рис.2.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Схема дворівневого вивчення сучасного діловодства  майбутніми 

педагогами професійного навчання 
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знання про діловодство як діяльність з питань документування та організації 

роботи з документами в процесі управлінської діяльності [45, с. 99]. 

В системі підготовки педагогів професійного навчання сучасне 

діловодство відіграє важливу роль не лише для вивчення основ діловодства, 

е-документообігу, документного забезпечення управління, а й складає основу 

при опануванні знаннями професійно-спрямованих навчальних дисциплін в 

подальшому. Інформаційний обсяг змістового модулю  поєднує дві теми, 

перша з яких «Діловодство як наука й складова управлінської діяльності», а 

друга – «Документування управлінської діяльності як сукупність процесів 

фіксації управлінських дій». 

Другим змістовим модулем розробленого електронного курсу є «Е-

документообіг», який в свою чергу ознайомлює студентів з основними 

способами автоматизації електронного документообігу та діловодства, 

формує уявлення про загальні потреби створення, обробки, збереження та 

передавання електронних документів, документаційно-інформаційне 

середовище їх існування, обіг електронних документів у суспільстві, критерії 

ефективності систем електронного документообігу [45, с. 113].  

Структуровано «Е-документообіг» представлений у вигляді трьох тем, 

перша з яких є теоретичною і охоплює основні поняття та правові аспекти 

електронного документообігу в системі державного управління. Друга 

присвячена визначенню і технології використанню електронного цифрового 

підпису в системі електронного документообігу. Досить актуальним є третя 

тема, який спрямований на опанування студентами навичок роботи з 

системами електронного документообігу та їх компонентами. Загалом 

змістовий модуль «Е-документообіг» спирається на знання отримані 

студентами у процесі вивчення діловодства, а також він має тісні 

міжпредметні зв’язки з інформатикою, інформаційною діяльністю, 

документаційним забезпеченням діяльності установи та ін. 

Окремим компонентом слід виділити третій змістовий модуль 

«Документне забезпечення управління», метою якого є надання студентам 
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необхідних теоретичних і практичних знань з цієї проблематики як галузі 

діяльності документно-комунікаційного циклу та набуття практичних 

навичок зі створення, організації, збереження та використання документів в 

організації, установі, тощо.   

За цілями й об'єктом вивчення документне забезпечення управління 

тісно пов'язане з діловодством та інформаційною діяльністю. Їх поєднують 

загальне завдання – формування ефективного інформаційного середовища, 

єдиний об'єкт дослідження – документ, а також єдність способів організації, 

зберігання, пошуку інформації, вироблення принципів документоутворення.  

Відтак роль електронного курсу виражається у співвідношенні 

конкретних змістових модулів до умінь, які ними формуються. Електронний 

курс передбачає надання студентам ґрунтовних та систематичних знань з 

усіх розділів курсу діловодства, формування умінь використовувати 

державні стандарти, інші нормативні та методичні документи для 

документаційного забезпечення управління діяльністю різноманітних 

організацій та установ; надання практичних навичок оволодіння 

технологіями електронного документообігу, застосування на практиці 

основних принципів автоматизації електронного документообігу та 

діловодства. 

Другим етапом розробки електронного курсу є визначення форм, 

методів і засобів навчання, за допомогою яких він буде реалізований. Тому, 

конкретизуємо, яким чином здійснювалося форматування змісту нашого 

курсу і якими засобами забезпечувалася можливість дистанційного навчання. 

Ключовим засобом інтенсифікації самостійної роботи в рамках 

викладання навчальної дисципліни «Сучасне діловодство» нами був обраний 

електронний курс. До основних переваг використання електронних курсів 

слід віднести можливість інтеграції цифрових технологій та мультимедійних 

матеріалів на сторінки курсу; велика кількість вбудованих інструментів, що 

орієнтовані на певний тип діяльності або взаємодії зі студентами; економія 

часу при забезпеченні студентів матеріалами [123].  
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Одним з ефективних інструментів розміщення навчальних 

електронних курсів у глобальній мережі є системи дистанційного навчання, 

за якими форма організації і реалізації навчально-виховного процесу 

здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально 

(тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередньої навчальної 

взаємодії учасників) [65, с. 137]. Дистанційне навчання надає освітні послуги 

шляхом можливості використання усіх доступних у мережі Інтернет освітніх 

засобів, ресурсів та програм.  

Для реалізації технології такого навчання нами було обрано оболонку 

дистанційного навчання MOODLE, яка є пакетом модульного програмного 

забезпечення з відкритим кодом, який призначений для створення курсів 

дистанційного навчання та web-сайтів. Вона застосовується на 138 

вітчизняних web-сайтах (за даними moodle.org), що робить її 

найпоширенішою в Україні. 

MOODLE має можливості роботи з групами, містить форуми, 

підтримує велику кількість типів об’єктів для завантаження і дозволяє 

виконувати онлайн-тестування, робити здачу завдань та ефективно 

проводити моніторинг та оцінювання діяльності студентів. Недоліком такої 

системи для рядового користувача є необхідність розгортання її серверної 

частини на сервері освітнього закладу. У програмній оболонці для 

дистанційного навчання MOODLE нами був реалізований 

електронний курс «Сучасне діловодство». 

Для  реєстрації на курс студентам необхідно авторизуватись у системі 

та записатись на курс «Сучасне діловодство», обравши його з списку 

доступних у відповідній категорії. 

Система дозволяє переглядати курс у ролі викладача, а також 

перевірити функціонування та вигляд курсу в ролі студента. Вибір ролі 

відбувається у нижній частині блоку Керування (Перемикнути на роль). 

Зокрема, для студента, звичайно, доступно значно менше можливостей 
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керування курсом – він може лише переглянути власні оцінки та внести 

зміни в профіль користувача. 

Основними засобами системи, які дозволяють студентам спілкуватися 

з викладачем, а також між собою, є наступні:  

– форум (загальний для всіх студентів на головній сторінці 

програми, а також різні приватні форуми);  

– електронна пошта: обмін вкладеними файлами з викладачем; 

– чат, обмін особистими повідомленнями у системі.  

 

 

Рис. 2.4. Головна сторінка електронного курсу «Сучасне діловодство»  

 

Виходячи з дидактичних задач, які розв’язувалися в освітньому 

процесі, нами розроблений електронний навчальний курс містить наступні 

складові:  

– загальні відомості про курс (новини курсу; опис інтегрованого 

курсу;  структура курсу; перелік друкованих та інших 

інформаційних ресурсів з курсу; глосарій курсу); 
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– 3 змістові модулі; 

– підсумковий контроль у вигляді тестуючого модулю. 

Ресурс «Новини» реалізовано у вигляді форуму, на якому студенти 

мають змогу обговорювати з викладачем актуальні питання, а також 

обмінюватись файлами з додатковими відомостями. 

«Опис електронного курсу» надає можливість ознайомитися з 

відомостями про обсяг навчального часу, виділеного на вивчення курсу; 

мету, предмет вивчення, короткий зміст електронного навчального курсу, а 

також шкалу оцінювання знань та вмінь і рекомендації до користування 

курсом. 

У пункті «Структура» містяться відомості про загальну кількість 

годин згідно навчального плану відповідної спеціальності, а також кількість 

годин лекційних і практичних занять, лабораторних і самостійних робіт 

студентів та про форму підсумкового контролю з курсу. 

Ресурс «Додаткові матеріали» містить посилання на такі навчальні 

матеріали, як підручники, посібники, журнали  та посилання, які розміщені у 

відповідних теках курсу. Користуючись ними студент має можливість 

ознайомитися з розширеною версією навчального матеріалу, представленого 

з різних джерел. 

Наступною складовою є блок зразків документів, якими у студентів є 

можливість користуватися під час виконання практичних завдань. 

У «Глосарію» містяться 140 основних термінів і визначень, якими 

користувалися у процесі вивчення курсу. Система MOODLE містить 

спеціальну форму для створення глосарію та дає можливість автоматичного 

створення посилань на глосарій. Посилання на визначення глосарію 

вбудованіу лекційних матеріал курсу і дозволяють студентам повторювати 

ключові поняття впродовж вивчення курсу. 

До основних ресурсів курсу належать інформаційні, методичні та інші 

матеріали у вигляді текстів, HTML-сторінок, гіперпосилань, файлів, які 
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створюються на сайті або завантажуються на нього. За допомогою цих 

матеріалів розкривається зміст курсу. 

Теоретичні матеріали розміщуються у відповідних розділах, зокрема, 

таких, як: 

– «Тексти лекцій»; 

– «Презентації»; 

– «Практичні роботи»; 

– «Завдання для самостійної роботи» (додатковий теоретичний 

матеріал, додаткові завдання, тематика наукових робіт, 

рефератів, завдання для індивідуальної роботи). 

Таким чином кожен змістовий модуль містить опорний конспект 

лекцій з інтегрованими  гіперпосиланнями; банк мультимедійних презентацій 

для аудиторних лекцій; банк лабораторних робіт, а також тестуючий модуль 

для контролю навчальних досягнень студентів.  

Зазначимо, що протягом вивчення курсу викладач має можливість 

приховувати або виділяти теми відповідно до розкладу. Водночас, оскільки 

курс містить декілька змістових модулів, система надає можливість 

обмежити список, звернувши його до одного модулю (того, який наразі 

вивчається). 

Конспект лекцій містить текст 12 лекцій з розділів «Діловодство», «Е-

документообіг» та «Документне забезпечення управління». Крім того, лекції, 

продубльовані в форматі PDF, що дозволяє студентам завантажувати їх та 

користуватись без підключення до глобальної мережі Інтернет. 
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Рис. 2.5. Типова структура змістового модулю електронного курсу 

 

Для візуальної підтримки аудиторних лекцій нами був розроблений 

банк мультимедійних презентацій, який включає 10 мультимедійних 

розробок, виготовлених у Microsoft PowerPoint. Дані презентації включають 

основні поняття лекції, таблиці, схеми, зображення, мультимедійні 

фрагменти. Фрагменти матеріалу виводяться поступово з допомогою 

покрокової анімації, концентруючи увагу студентів на поточному фрагменті. 

Всі розділи курсу містять лінки на файли та веб-сторінки з презентаціями і 

додатковою інформацією, а також тести для самоконтролю для закріплення 

знань з теми. 

Останнім елементом електронного курсу є тестуючий модуль, який 

виготовлений засобами для створення тестів зі складу оболонки для 

дистанційного навчання MOODLE. Доцільно зазначити, що тестовий 

контроль, порівняно з іншими інструментами оцінювання має ряд переваг, 

зокрема:  

– автоматизація процедури перевірки результатів; 

– економія часу; 
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– рівні умови для всіх учасників; 

– об’єктивність оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу; 

– можливість охоплення великої аудиторії студентів та інші. 

Таким чином до складу розробленого нами тестуючого модулю  

входять три підсумкових тести по кожному із трьох структурних модулів 

курсу. Кожен студент має лише одну спробу на виконання тесту з часовим 

обмеженням. Це проводиться в аудиторії на комп’ютері під наглядом 

викладача. У кожній згенерованій спробі завдання і варіанти відповідей 

перемішуються в довільному порядку.  

Тести включають завдання різних типів (у закритій формі, на 

відповідність, коротка відповідь) і формулюються у такій формі, щоб студент 

міг дати відповідь, маючи глибоке розуміння суті питання. Тестуючий 

модуль дає можливість об’єктивно оцінити рівень засвоєних знань і 

сформованих умінь студентів та відповідно коригувати їх траєкторію 

навчання. 

Створений алгоритм побудови дистанційного навчання для цього 

курсу може бути використаний як основа і зразок для навчання сучасного 

діловодства студентів інших спеціалізацій та освітніх програм за спрощеним 

форматом. За необхідності у вас є можливість так само інтегрувати 

дисципліни, які взаємопов’язані між собою в курси. 

Відтак на прикладі електронного курсу нами обґрунтовано дидактичні 

умови реалізації дистанційної форми навчання за допомогою інноваційних 

засобів навчання. Обґрунтовано доцільність використання системи MOODLE 

для організації дистанційного навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання. 

Зазначено, що завдяки функціональності системи дистанційного 

навчання MOODLE, яка включає тестуючий модуль, викладач має 

можливість об’єктивно оцінити рівень засвоєних знань студентів та 

відповідно коригувати їх траєкторію навчання. 
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Розроблені підходи до організації дистанційного навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання можуть бути 

використані без особливих коректив для інших споріднених спеціальностей, 

де вивчається сучасне діловодство, як вибіркова навчальна дисципліна. 

 

Висновки до другого розділу 

Розроблена нами модель методики навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій 

структурована у вигляді цільового, змістовно-процесуального та 

результативного блоків, які є взаємопов'язаними та взаємодоповнюючими.  

Запропоновано методику навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій, яка 

розроблена на підставі системи підходів, принципів, методів та засобів, 

спрямованих на підготовку кваліфікованих фахівців, здатних на високому 

рівні здійснювати документаційне забезпечення підприємств (установ, 

організацій). 

Досліджено технології організації дистанційного навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання засобами цифрових 

технологій. Науково обґрунтовані дидактичні умови та необхідний 

технологічний інструментарій для реалізації дистанційного навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. Обґрунтовано 

дворівневу систему вивчення діловодства майбутніми педагогами 

професійного навчання, де на початкових етапах передбачено вивчення 

діловодства, а на більш високому рівні додатково опановуються проблеми 

електронного документообігу та документного забезпечення управління. Як 

приклад продемонстроване використання та можливості середовища 

дистанційного навчання MOODLE.  

Розроблено електронний курс «Сучасне діловодство» для навчання 

діловодства студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)». Враховуючи дидактичні завдання, які розв’язувалися у 
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освітньому процесі, розроблений електронний курс включає наступні 

складові: 

– загальні відомості про курс (новини курсу; опис інтегрованого 

курсу;  структура курсу; перелік друкованих та інших 

інформаційних ресурсів з курсу; глосарій курсу); 

– 3 змістові модулі; 

– підсумковий контроль у вигляді тестуючого модулю. 

До основних ресурсів курсу належать інформаційні, методичні та інші 

матеріали у вигляді текстів, HTML-сторінок, гіперпосилань, файлів, які 

створюються на сайті або завантажуються на нього. За допомогою цих 

матеріалів розкривається зміст курсу. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ 

НАВЧАННЯ ДІЛОВОДСТВА МАЙБУТНІХ ПІДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

3.1. Організаційно-дидактичні умови експериментального 

дослідження 

Одним із основних методів наукового пізнання у педагогіці є 

педагогічний експеримент. Мета будь-якого педагогічного експерименту 

полягає у емпіричному підтвердженні або відхиленні теоретичної  гіпотези 

дослідження або її справедливості. Тобто, необхідно довести, що 

запропонований педагогічний вплив на студентів дозволяє досягти більш 

вагомих результатів, ніж традиційні педагогічні технології. Для цього 

виділяється експериментальна група, яка в результаті порівнюється з 

контрольною групою. Довести значущість пропонованої педагогічної 

розробки можна, якщо довести, що експериментальна і контрольна групи, які 

на початку експерименту співпадали за своїми характеристиками, після 

застосування пропонованого педагогічного впливу будуть відрізнятися за 

своїми характеристиками [44]. 

У свою чергу експериментальне дослідження методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 

цифрових технологій передбачає вивчення за допомогою наукових методів 

цього педагогічного явища з метою отримання ефективних результатів, 

доведених і корисних для наукової та практичної педагогіки. 

Перший етап проведення нашого педагогічного експерименту полягає 

у формулюванні його основної мети. Тут доцільно буде зазначити, що 

предметом дисертаційного дослідження визначено методику навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 

цифрових технологій. Відтак проведення педагогічного експерименту має на 

меті підтвердження гіпотези про те, що застосування розробленої  методики 
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навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із 

застосуванням цифрових технологій призведе до суттєвого зростання рівня 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з діловодства за 

обраними критеріями. 

Метою педагогічного експерименту нами було визначено 

експериментально-дослідну перевірку ефективності розробленої методики 

навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. Виходячи 

з цього основними завданнями, які необхідно виконати для досягнення 

поставленої мети стали наступні: 

1. Вибір та обґрунтування предмету оцінювання в рамках 

експерименту. 

2. Підбір критеріїв оцінювання обраної характеристики. 

3. Визначення шкали, за якою будуть оцінюватись критерії. 

4. Підбір засобів діагностики для обраних критеріїв. 

5. Організація та проведення експерименту. 

6. Аналіз результатів та їх трактування. 

Вважаємо, що для повноцінної оцінки впливу нашої методики 

перевірка рівня знань буде недостатньою, оскільки розроблена методика 

чинить вплив не тільки на навчальні досягнення студентів, а й на ширше 

коло характеристик, як то готовність до виконання професійних доручень, 

зростання рівня мотивації, тощо. Зважаючи на це, предметом оцінювання 

нашого дослідження було визначено рівень підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства, як комплексну характеристику, яка 

включає вищеназвані складові. 

Експериментальне дослідження було вирішено побудувати навколо 

перевірки сформованості критеріїв оцінки рівня підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання з діловодства, які включені у розроблену 

нами модель методики навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій. Спираючись 

на розроблену модель, основними критеріями, за якими буде здійснюватись 
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експериментальна перевірка нами були обрані: мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний та комунікативний. Обґрунтування сутності та значення кожного 

з названих критеріїв детально наведені у другому розділі нашого 

дослідження.  

Рівень підготовки педагога професійного навчання з діловодства 

оцінювався за кожним з критеріїв по чотирьох рівнях, які також включені у 

розроблену нами модель. Під час визначення рівнів ми орієнтувались на 

положення європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

[49], а також на характерні ознаки мотиваційного, когнітивного, діяльнісного 

і комунікативного критеріїв.  

Варто зазначити, що вибір нами такого диференційованого формату 

оцінки рівнів підготовки педагога професійного навчання з діловодства 

дозволяє нам більш ретельно вивчити вплив запропонованих підходів та 

принципів на окремі сторони підготовки майбутнього фахівця. Це дозволяє, 

при подальшому аналізі експериментальних даних, досить точно визначати 

сильні та слабкі сторони запропонованих нами підходів та принципів до 

навчання, а отже дозволятиме проводити детальну діагностику окремих 

складових моделі та, в разі потреби, проводити корекцію її елементів шляхом 

додавання та/або заміни запропонованих форм, методів, засобів навчання 

тощо. 

Для визначення рівня оволодіння студентами навчальним матеріалом 

та оцінювання їх академічних досягнень з діловодства нами було 

виокремлено високий, середній, достатній, низький рівні (табл. 3.1). Таким 

чином, мотиваційний, когнітивний та діяльнісний критерії ми 

оцінюватимемо за цими чотирма рівнями.  
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Таблиця 3.1.  

Оцінювання академічних досягнень з діловодства 

Оцінка за 100-баловою 

шкалою  

Оцінка за національною шкалою  
Оцінка за 

шкалою ЄКТС  
Диференційована оцінка 

90-100 
(високий рівень)  

5 (відмінно)  А 

70-89 
(середній рівень) 

4 (добре)  В, С 

60-69 
(достатній рівень) 

3 (задовільно)  D, Е 

0-59 
(низький рівень) 

2 (незадовільно) FX, F 

 

Відтак: 

Низький. Професійна мотивація, цінності та переконання  на низькому 

рівні. Відсутність бажання до власного самовдосконалення та професійного 

саморозвитку. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й 

фрагментарно. Низький рівень професійних умінь, розв’язання професійних 

завдань лише за допомогою наставника. 

Достатній. Достатній рівень професійної мотивації. Усвідомлення 

важливості власної професійної діяльності. Потреба у постійному 

самовдосконаленні та професійному розвитку. Студент володіє навчальним 

матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального 

матеріалу, уміє використовувати знання в стандартних ситуаціях. Професійні 

уміння на достатньому рівні. 

Середній. Середній рівень професійної мотивації, прагнень, 

переконань та цінностей. Усвідомлення необхідності власного професійного 

удосконалення. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 
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здатний його аналізувати, проте не має достатніх знань та вмінь для 

формулювання висновків, допускає суттєві неточності. Наявність уміння 

здійснювати самоконтроль, самоаналіз й самооцінку результатів професійної 

діяльності. 

Високий. Професійна мотивація, цінності та переконання  на високому 

рівні. Безперервне самовдосконалення в морально-етичному, 

психологічному, патріотичному та професійному аспектах. Студент вільно 

володіє навчальним, успішно розв’язує завдання підвищеної складності, 

аргументовано висловлює свої думки, виявляє творчий підхід до виконання 

індивідуальних та колективних завдань, при виконанні самостійної роботи. 

Високий рівень професійних умінь, оволодіння методами, способами і 

досвідом самостійного розв’язання професійних завдань. 

Таблиця 3.2.  

Перелік вимог до комунікативних навичок діяльності 

Вимоги Критерії сформованості 

Говорити для досягнення мети дискусії, 

описувати події, висловлювати думку, 

пропонувати ідеї 

Говорить не за темою – компетентність не 

сформована 

Вирішувати, коли і скільки треба говорити Зайва активність / пасивність – 

компетентність не сформована 

Висловлюватися ясно і адекватно ситуації Незрозуміло говорить, тихо чи голосно – 

компетентність не сформована 

Робити відбір необхідної інформації і 

визначати її обсяг для власного тексту 

Немає оптимального варіанта (багато, 

замало, є зайве) – компетентність не 

сформована 

Уважно слухати думки інших Враховує нове, що запропоновано іншим 

– компетентність сформована 

Визначати основну ідею в різних текстах Змістовий дайджест. Визначив головне – 

компетентність сформована 

Готувати інформацію для зручного 

використання 

Уміє донести своє бачення – 

компетентність сформована 

 

У  свою чергу, показник комунікативного критерію у нашому 

дослідженні визначатиметься шляхом застосування категорії «використання» 

за таксономією Блума. Ця категорія визначає вміння використовувати набуті 

навички у конкретних ситуаціях. Практична реалізація нових підходів до 

оцінювання комунікативного критерію детально описана у програмі Oxford 
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Cambridge 2000 (Англія). У програму входить перелік вимог (Табл. 3.2) до 

комунікативних навичок діяльності, а студентів мотивують до 

самовизначення: сформовані чи не сформовані навички. 

Наступним етапом нашого експерименту став вибір адекватних 

методів оцінки рівня підготовки за кожним із запропонованих критеріїв. 

Відповідно до розробленої моделі для вимірювання критеріїв за 

вищезазначеними рівнями пропонується використання наступних засобів: 

анкетування, опитування, тестування, виконання ситуаційних завдань. 

Та слід зазначити, що оцінка кожного з критеріїв може мати свої 

специфічні особливості, які відповідно впливають на вибір конкретних 

засобів діагностики. Тому нами було вирішено окремо підбирати засоби 

діагностики для кожного з критеріїв, при чому тут варто враховувати, що 

обрані засоби можуть бути як придатними для вимірювання кількох критеріїв 

одразу, так і вимірювати лише конкретно один із них. 

Оскільки електронний курс «Сучасне діловодство» включає завдання 

різних типів у ході експерименту ми мали змогу оцінити перелік усіх 

критеріїв, які були запропоновані розробленою моделлю методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. 

Згідно проведених досліджень, нами було визначено, що на 

підвищення рівня мотивації студентів позитивно впливають роз'яснення 

значущості навчання, розкриття перспектив подальшої професійної 

діяльності, уміле використання у освітньому процесі інноваційних 

технологій навчання. Саме останні об'єднують в собі як емоційні (ситуація 

успіху, цікавість викладення матеріалу, моменти змагань), так і проблемно-

пошукові (постановка в ситуацію вибору, самоаналіз, нестандартність 

пропонованих в грі завдань, поступове підвищення їх важкості) стимули [33].  

Враховуючи вищесказане, перед початком вивчення курсу та після 

його завершення нами передбачено проведення анкетування студентів щодо 

ставлення до обраного фаху, враховуючи інтереси, потреби, бажання та 

цінності, а також рівень особистісної мотивації до навчально-пізнавальної 
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діяльності. Відтак рівень мотивації студентів ми оцінюватимемо за 

результатами анкетування. Разом з тим завдяки можливостям системи 

дистанційного навчання MOODLE ми матимемо змогу оцінити рівень 

мотивації шляхом аналізу та порівняння статистики активності студентів 

контрольних та експериментальних груп у електронному курсі «Сучасне 

діловодство». 

Наступний і найважливішим у нашому дослідженні виступатиме 

когнітивний критерій, оскільки одним з основних завдань педагогічного 

експерименту нами було виокремлено визначення рівня навчальних 

досягнень з діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. 

Когнітивний критерій оцінюватиме рівень засвоєння знань, сформованості 

навичок складання і роботи з документами, усвідомлення наукових понять, 

стратегій, концепцій документного забезпечення управління; рівень 

обізнаності сучасними досягненнями, тенденціям та трендами у сфері 

української та закордонної освіти, а також наукових відкриттів.  

Для оцінювання когнітивного критерію найбільш об’єктивним 

засобом нами визначено тестування (виключає людський фактор, економить 

час, гарантує достовірність отриманих результатів). Тести, які 

перевірятимуть рівень навчальних досягнень за когнітивним критерієм 

мають включати певну кількість легких завдань, які б дозволили задати 

нижню планку рівня знань, та певну кількість складних завдань, які б могли 

прорейтингувати сильно підготовлених студентів.  

Відтак. даний критерій ми оцінюватимемо за результатами трьох 

підсумкових тестів у кінці кожного змістового модулю, а також за 

результатами науково-дослідної діяльності студентів у ході навчання. Тести 

належать до трьох розділів електронного курсу «Сучасне діловодство»: 

«Діловодство», «Е-документообіг» та «Документне забезпечення 

управління». 

Діяльнісний критерій, в свою чергу, дозволить нам оцінити практичну 

реалізацію теоретичних засад мотиваційного та когнітивного, які 
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проявлятимуться у вирішенні різних фахово-педагогічних завдань в процесі 

професійної підготовки студентів. 

Зазначимо, що розроблена модель пропонує включати у освітній 

процес оцінку практичних навичок (використання у тестах задач, вправ, 

прикладів, проблемних ситуацій). Тому електронний курс «Сучасне 

діловодство» містить такі види роботи, як то реальні задачі (опрацювання 

реальних зразків документів, завдання з реальної практики фахівців з 

діловодства), які формулюють навички до майбутньої професійної 

діяльності. Вважаємо, що включення такого роду завдань має збільшити 

діяльнісну характеристику студентів. 

Таким чином діяльнісний критерій ми оцінюватимемо за результатами 

виконання ситуаційних завдань, тобто завдань, які вимагають складних 

розумових операцій; задач практичного застосування; проблемних завдань; 

оформлення портфоліо; надання доповідей, творчих проектів, 

мультимедійних презентацій. 

Разом з тим оскільки модель пропонує включати групові форми 

роботи, які передбачають спілкування студентів між собою, прийняття 

спільних рішень, елементи змагання, захист своїх проектів, визначення рівня 

комунікаційних навичок буде можливе за рахунок аналізу активності під час 

виконання такого роду завдань. Тому комунікативний критерій ми матимемо 

змогу оцінювати за рахунок результатів виконання групових завдань, 

групових проектів, а також шляхом анкетування, яке включатиме питання 

щодо організаторських та комунікативних здібностей майбутніх педагогів 

професійного навчання.  

Вважаємо, що ефективність використання запропонованого елементу 

розробленої методики навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій буде високою, 

коли, як мінімум, спостерігатиметься суттєве зростання рівня підготовки за 

когнітивним критерієм, а також достатнє зростання за мотиваційним, 

діяльнісним та комунікативним. 



136 

  

Варто зазначити, що реалізація елементів розробленої нами методики 

навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із 

застосуванням цифрових технологій проводилась як комплексно у основній 

частині експерименту, так і перевірялись окремі розроблені автором 

матеріали. У рамках впровадження окремих запропонованих автором 

складових методики були отримані відгуки від навчальних закладів та 

установ. Відтак експериментально-дослідна перевірка проводилась на базі 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди та Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету. 

Процес експериментально-дослідної перевірки розробленої методики 

навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із 

застосуванням цифрових технологій реалізовувався впродовж 2015-2018 

років у чотири етапи: аналітичний, пошуковий, експериментальний та 

узагальнюючий. Основний експеримент проводився на спеціальності 015 

«Професійна освіта (за спеціалізаціями: дизайн, харчові технології, 

технологія виробів легкої промисловості, деревообробка, сфера 

обслуговування)». 

Кількість студентів, які брали участь у основній частині експерименту 

складала 117 осіб. 

Відповідно до плану наукового дослідження, нами пройдено певні 

етапи, що дозволило отримувати проміжні результати, на основі яких 

відбувалося корегування завдань та підбір наступних напрямків роботи. 

Відповідні етапи і методи нашого дослідження представлені в таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3.  

Етапи і методи дослідно-експериментального дослідження 

Завдання Характеристика Методи 

Аналітичний етап (2015-2016 рр.) 

Вивчення і аналіз 

проблеми 

1. Аналіз теорії і практики навчання 

діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання. 

2. Вивчення і аналіз наукової й 

методичної літератури, освітніх стандартів, 

навчальних програм та підручників. 

3. Визначення мети та завдань 

дослідження. 

4. Формулювання об’єкта і предмета 

наукового дослідження. 

Аналіз, 

систематизація, 

абстрагування, синтез 

для вивчення і аналізу 

літературних джерел 

та педагогічного 

досвіду. 

Бесіди, анкетування. 

Пошуковий етап (2016 р.) 

Розробка науково-

методичного 

забезпечення 

1. Аналіз специфіки навчання 

діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання. 

2. Розробка моделі методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання. 

3. Підбір наявних та створення власних 

програмно-педагогічних засобів навчання. 

4. Проектування змісту навчання 

діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання. 

Ідеалізація, 

моделювання 

педагогічних 

процесів, 

узагальнення 

незалежних 

характеристик. 

Експериментальний етап (2015-2018 рр.) 

Педагогічний 

експеримент 

1. Визначення критеріальної моделі 

організації та управління навчальним 

процесом підготовки педагогів професійного 

навчання. 

2. Проведення педагогічного 

експерименту. 

Педагогічний 

експеримент, 

тестування, бесіди, 

анкетування. 

Узагальнюючий етап (2018 р.) 

Аналіз результатів 

педагогічного 

експерименту 

1. Перевірка ефективності розробленої 

методики навчання. 

2. Узагальнення одержаних результатів  

3. Розробка рекомендацій до 

впровадження результатів дослідження в 

практику підготовки педагогів 

професійного навчання. 

4. Визначення перспектив подальшого 

дослідження окресленої проблеми. 

Методи математичної 

статистики, матриць 

та графік. 

 

Аналітичний етап наукового дослідження (2015-2016 рр.) було 

присвячено вивченню теорії та практики підготовки педагогів професійного 
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навчання; аналізу наукової й методичної літератури, освітніх стандартів, 

навчальних програм, підручників з діловодства, документознавства, е-

документообігу, документного забезпечення управління; світового та 

вітчизняного досвіду підготовки педагогів професійного навчання. 

Пошуковий етап наукового дослідження (2016 р.) передбачав 

вдосконалення та корегування науково-методичного забезпечення організації 

процесу навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. 

У процесі пошукового етапу було визначено критерії оцінки рівня 

підготовки педагогів професійного навчання з діловодства; проведено 

коригування науково-методичного забезпечення навчання діловодству для 

підготовки майбутніх фахівців. 

Експериментальний етап наукового дослідження (2015-2018 рр.) був 

зосереджений на апробації елементу розробленої нами методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. 

На експериментальному етапі перевірялась ефективність розробленої 

методики навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. 

Тому даний етап педагогічного експерименту був спрямований на вирішення 

наступних завдань: 

– визначення початкового рівня готовності педагогів професійного 

навчання до професійної діяльності у галузі діловодства на 

основі вхідного діагностування; 

– дослідження впливу розробленої методики навчання діловодства 

на рівень підготовки майбутніх педагогів професійного навчання; 

– перевірка ефективності розробленої методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання. 

Узагальнюючий етап наукового дослідження (2018 р.) пов'язаний 

аналізом результатів педагогічного експерименту та перевіркою 

ефективності елементу розробленої методики; узагальнення одержаних 

результатів; рекомендації до впровадження результатів дослідження в 
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практику підготовки педагогів професійного навчання та визначення 

перспектив подальшого дослідження окресленої проблеми. 

Таким чином, у даному параграфі нами були визначені критерії, рівні, 

методи та засоби оцінювання рівня підготовки педагогів професійного 

навчання з діловодства, які забезпечать можливість проведення 

моніторингових досліджень з даного напряму. Також було визначено основні 

завдання педагогічного експерименту, розплановано його етапи та обрано 

тип. 

 

3.1.1. Учасники експерименту та етапи його проведення 

Нашою метою було довести, що запропонована методика навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 

цифрових технологій дозволяє досягти більш вагомих результатів, ніж 

традиційні складові існуючої системи підготовки. Для підтвердження даного 

твердження нами були виділені експериментальна та контрольна групи. Щоб 

довести ефективність запропонованої методики необхідно, щоб на початку 

експерименту контрольна та експериментальна групи співпадали за своїми 

характеристиками, а після застосування пропонованого педагогічного впливу 

відрізнялись по своїх характеристиках.  

Таким чином, щоб довести доцільність проведення педагогічного 

експерименту на основі виділених нами експериментальної та контрольної 

груп, нам потрібно було довести співпадіння обраних характеристик груп, що 

досліджуються. Такою характеристикою ми визначили рівень підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання з діловодства.  

Експериментальна перевірка складалася з трьох основних етапів. 

Першим етапом був констатувальний, який передбачав визначення в 

учасників експерименту початкового рівня навчальних досягнень з 

діловодства, а також перевірку придатності вибірки до проведення наступних 

етапів експерименту. У рамках констатувального етапу із студентами, 
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учасниками експерименту, проводилося тестування, яке мало на меті 

встановити початковий рівень навчальних досягнень студентів з діловодства.  

Відтак до експериментальної групи було віднесено 64 студенти, а до 

контрольної – 53 студенти. Однорідність цих груп перевірялась у ході 

проведення констатувального етапу експерименту.  

Варто зазначити, що через те, що об’єктом педагогічних досліджень є 

люди із власними індивідуальними особливостями, що дозволяє нам 

говорити про формальне співпадіння сформованих груп  у статистичному 

плані. Щоб визначити, чи різниця характеристик експериментальної та 

контрольної груп має випадковий характер, нами  були використані 

статистичні методи. Суть методів полягає у  порівнянні емпіричного 

значення обраного статистичного критерію, яке порівнюється з його 

критичним значенням  [44]. 

У тому випадку, якщо емпіричне значення критерію є меншим за 

критичне значення – ми можемо говорити про те, що характеристики 

експериментальної та контрольної груп співпадають з рівнем значущості 0,05 

згідно до обраного статистичного критерію. Якщо буде випадок коли 

емпіричне значення критерію буде більшим за критичне значення, тоді ми 

зможемо зробити висновок, що достовірність відмінностей у 

характеристиках експериментальної та контрольної груп за обраним 

статистичним критерієм дорівнює 95% [44]. 

Таким чином, ми очікуємо отримати ситуацію коли характеристики 

досліджуваних груп співпадають на початку експерименту з рівнем 

значущості 0,05, а при закінченні експерименту достовірність відмінностей 

між експериментальною та контрольною групою становитиме 95%. Тільки у 

такій ситуації ми зможемо зробити висновок, що застосування пропонованих 

педагогічних підходів призведе до статистично значимих результатів.   

Отже, в першу чергу нам необхідно довести доцільність проведення 

педагогічного експерименту на основі виділених нами експериментальної та 

контрольної груп. Реалізовувати це ми будемо шляхом доведення 
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співпадіння обраних характеристик груп, що досліджуються. Такою 

характеристикою було обрано рівень підготовки педагогів професійного 

навчання з діловодства, виміряний розробленим нами комплексним тестом, 

проведеним для студентів обох груп. Таким чином, експериментальним 

шляхом нами було встановлено початковий стан педагогічної системи, що 

вивчається. 

У констатувальному етапі експерименту брали участь студенти 

спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». При формуванні 

тестових завдань основний акцент був зроблений на підборі питань 

загального циклу професійної підготовки. Тести проводились нами у формі 

електронного комп’ютерного тестування. Вибір такого способу перевірки 

рівня підготовки майбутніх фахівців дозволив забезпечити ефективну оцінку 

навчальних досягнень студентів, автоматизацію перевірки знань, оцінити 

ефективність організації освітнього процесу [200, с.136].  

У рамках даного експерименту із учасниками експерименту 

проводилось тестування, яке мало на меті перевірити початковий рівень 

підготовки педагогів професійного навчання з діловодства. Дане тестування 

проводилось перед початком навчального семестру до вивчення дисципліни 

«Сучасне діловодство». Тестування включало питання з попередньо 

вивчених студентами дисциплін об’єднані в одне інтегроване опитування.  

Комплекс тестових завдань був розроблений в середовищі Google 

Forms (рис. 3.1), яке є складовою сховища даних GSuite. Google Forms є 

онлайн-сервісом для створення форм зворотного зв'язку, онлайн-тестувань і 

опитувань. Дана система електронного навчання є безкоштовною та 

знаходиться у вільному доступі, а також прості у користуванні та має широкі 

можливості для організації та контролю навчальних досягнень студентів. 
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Рис. 3.1. Тестування на констатувальному етапі експерименту 

Студентам контрольної та експериментальної групи був наданий 

доступ та проведене тестування, а результати його були систематизовані у 

табличній формі. Електронна комп’ютерна форма тестування дозволила 

забезпечити незалежну оцінку навчальних досягнень студентів, 

автоматизацію перевірки знань та оцінити ефективність організації 

освітнього процесу.  

Тест охоплював питання дисциплін «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» та «Діловодство» і включав 20 питань, кожне із яких 

оцінювалось від 1 до 10 балів, залежно від рівня складності. Максимальна 

кількість балів отриманих у ході розв'язання 20 запропонованих питань 

становила 100 балів.  

Завдання, які входили до тесту були різних типів: у закритій формі, на 

відповідність, коротка відповідь, для успішного виконання яких студентам 

потрібні сформовані узагальнені інтеграційні знання і вміння.  

При перевірці тестових завдань з вищевказаних дисциплін нами було 

враховано: 

– правильність відповіді на поставлене запитання; 

– розуміння студентом теоретичного матеріалу; 
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– здатність студентом логічно та обґрунтовано викладати 

навчальний матеріал у своїх відповідях. 

Оскільки головним завданням тестування була контролююча функція, 

яка мала на меті оцінити початковий рівень підготовки з діловодства 

студентів  контрольної та експериментальної груп – учасникам тестування 

була надана одна спроба, обмежена у часі. Крім того, після тестування 

студенту був доступний для перегляду лише його кінцевий бал без розбору 

його правильних і неправильних відповідей.  

Для обробки результатів нами був обраний статистичний метод. 

Відповідно до визначеної шкали вимірювання, об’єму груп та 

характеристики результатів ми обрали критерій Крамера-Уелча. Порівняння 

емпіричного і критичного значення показали, що характеристики 

експериментальної та контрольної груп на початок педагогічного 

експерименту співпадають на рівні значущості 0,05. Це дозволило нам 

перейти до наступного результату експерименту. 

Другим етапом експерименту став формувальний. В рамках даного 

етапу експерименту у освітньому процесі студентів експериментальної групи 

використовувався розроблений нами електронний курс «Сучасне 

діловодство». Склад, структура електронного курсу та методика його 

застосування детально висвітлені нами у другому розділі нашого 

дослідження. 

На формувальному етапі експериментальна група вивчала три змістові 

модулі навчальної дисципліни «Сучасне діловодство», зокрема 

«Діловодство», «Е-документообіг» та «Документне забезпечення 

управління» у вигляді розробленого електронного курсу «Сучасне 

діловодство», який є елементом розробленої методики навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання. Разом з тим контрольна група 

вивчала дані дисципліни окремо, базуючись на існуючій системі навчання. 

Третім етапом експерименту був контрольний, який мав на меті 

визначити рівень підготовки студентів спеціальності 015 «Професійна освіта 
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(за спеціалізаціями)» з діловодства. На даному етапі протягом навчального 

семестру для учасників контрольної та експериментальної груп проводилось 

підсумкове тестування за трьома змістовими модулями розробленого 

електронного курсу. Отримані результати були нами перевірені на 

статистичну достовірність, та інтерпретувалися для визначення ефективності 

застосування розробленої методики навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання.  

Результати контрольного етапу експерименту дозволили виявити 

недоліки в організації освітнього процесу у ході вивчення діловодства 

студентами спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», а 

також перевірити ефективність складових розробленої методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання.  

Таблиця 3.4.  

Критеріальна модель організації та управління навчальним процесом 

підготовки педагогів професійного навчання 

 

Критерії Показники Методи діагностування 

Мотиваційний 

Рівень особистісної мотивації до 

навчально-пізнавальної та 

професійної діяльності  

(М) 

Анкетування студентів з метою 

визначення відношення до 

навчання та ставлення до 

майбутньої професії 

Когнітивний 

Рівень засвоєння теоретичних знань 

з сучасного діловодства 

(С) 

Блок завдань, призначений для 

визначення рівня теоретичної 

підготовки студентів 

Діяльнісний 

Рівень сформованості умінь і 

практичних навичок з сучасного 

діловодства (Т) 

Блок завдань, призначений для 

визначення практичних навичок 

студентів 

Комунікативний 

Рівень організаторських і 

комунікативних здібностей студентів 

(П) 

Блок завдань для визначення 

рівня організаторських та 

комунікативних здібностей 

 

Для проведення діагностування рівня підготовки педагогів 

професійного навчання з діловодства, нами обрано критеріальну модель 
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організації та управління навчальним процесом, яка поєднує мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний, комунікативний компоненти у системі критеріїв та 

показники і інструменти діагностики (табл. 3.4). 

Розглянемо детальніше показники та засоби оцінювання кожного з 

обраних критеріїв. 

Мотиваційний критерій у нашому експерименті визначав мотивацію 

студентів до навчання, прагнення до виявлення і використання особистісних 

можливостей у професійній діяльності, сформованість інтересу до 

майбутньої професії, водночас даний критерії слугує рушійною силою для 

здобуття знань за фахом. 

Тму показниками мотиваційного критерію у нашому дослідженні 

були визначені: ставлення до обраного фаху (інтереси, потреби, бажання, 

цінності, успіх, задоволення); мотиви вивчення документознавчих дисциплін 

(важливість знань з дисципліни «Сучасне діловодство») та мотивація до 

навчання. 

Для вимірювання рівня підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання з діловодства за мотиваційним критерієм нами проводилося 

анкетування. 

Анкета (додаток Б) складалась з трьох блоків, загальним обсягом 10 

питань. Перший блок анкети (1-3 питання) висвітлював мотиви обрання фаху 

(інтереси, потреби, бажання); другий (3-6 питання) розкривав аспекти 

задоволеності студента обраним фахом; третій (7-10 питання) – цінність 

обраного фаху та мотиви досягнення успіху у майбутній професійно-

педагогічній діяльності. 

Разом з тим для вимірювання рівня мотивації ми враховували 

активність студентів у електронному курсі «Сучасне діловодство».  Завдяки 

аналізу активності студентів в MOODLE, зокрема перегляду кількості візитів 

на електронний курс та кількісті переглядів елементів електронного курсу ми 

мали змогу виміряти рівень вмотивованості та зацікавленості студентів при 

вивченні тієї чи іншої теми. Аналіз здійснювався за допомогою матриць 
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суміжності, які представляють графік взаємодій між користувачами на 

платформі MOODLE. 

У ході експерименту було з’ясовано, що на початку вивчення курсу 

«Сучасне діловодство» динаміка активності студентів була досить низька. 

Проте, у ході навчання студенти експериментальної групи стали частіше 

користуватись цифровими технологіями та засобами електронного курсу. 

Це пояснюється тим, що курс: 

– має структуровану форму навчально-методичного забезпечення; 

– зорієнтований на використанням новітніх цифрових технологій; 

– дозволяє мати доступ до навчального матеріалу будь-де і будь-

коли, що покращує умови для кращого засвоєння змісту 

дисципліни;  

– розширений доступ до Internet ресурсів; 

– дозволяє брати участь у науково-методичній роботі; 

– автоматизована система рейтингово оцінювання; 

– швидка і зручна зміна, корекція та доповнення навчальних 

матеріалів дисципліни; 

– використання текстових, графічних, аудіо- та відео-матеріалів 

під час організації освітнього процесу та інше. 

Таким чином, діагностика рівня підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства за мотиваційним критерієм дала 

можливість експериментально дослідити мотиви навчальної діяльності 

майбутніх фахівців, визначити вплив запропонованого електронного курсу 

«Сучасне діловодство» на розвиток пізнавальної активності студентів і на 

ставлення до освітнього процесу.  

В свою чергу засобом вимірювання інших критеріїв були модульні 

підсумкові тести. Кожен тест складався з блоків, які містили завдання, 

призначені для вимірювання когнітивного, діяльнісного та комунікативного 

критеріїв для оцінювання якості навчальних досягнень з діловодства.  
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Показниками когнітивного критерію нами були визначені наступні: 

рівень засвоєння студентами професійних (дидактичних, правових, 

документознавчих, методичних, науково-пізнавальних, дослідницьких) 

знань: розуміння сутності, змісту, цілей та завдань майбутньої професійної 

діяльності; оволодіння системою знань, необхідних для ефективного 

виконання професійних завдань; обізнаність із методами та способами 

виконання професійних завдань.  

Під час оцінювання когнітивного критерію ми враховували 

результати трьох підсумкових тестів у кінці кожного змістового модулю, які 

належать до трьох розділів розробленого електронного курсу «Сучасне 

діловодство»: «Діловодство», «Е-документообіг» та «Документне 

забезпечення управління». Водночас у ході проведення експерименту нами 

були враховані результати науково-дослідної діяльності студентів у ході 

навчання.  

У свою чергу показниками діяльнісного критерію були виокремлені: 

сформованість професійних умінь (організаційно-управлінських, 

інформаційно-технологічних, аналітико-статистичних); оволодіння 

методами, способами і досвідом самостійного розв’язання професійних 

завдань; наявність уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз й 

самооцінку результатів професійної діяльності. 

Оскільки діяльнісний критерій передбачав оцінку практичної 

реалізації теоретичних засад мотиваційного та когнітивного, які 

проявлятимуться у вирішенні різних фахово-педагогічних завдань до другого 

блоку розроблених тестів були включені ситуаційні завдання, задачі 

практичного застосування; проблемні завдання; оформлення портфоліо; 

опрацювання реальних зразків документів, завдання з реальної практики 

фахівців з діловодства, тощо. 

Для визначення комунікативного критерію ми обрали наступні 

показники: володіння системою знань про основні категорії і поняття 

професійного спілкування, його види і функції; про стилі спілкування, стилі 
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мови і стилі керівництва; про невербальні засоби спілкування; знайомство з 

природою і структурою ділової взаємодії і поняттям соціальної перцепції; 

культурою володіння навичками ефективного слухання і конструктивного 

подолання конфліктів; знання психолого-комунікативного потенціалу 

ділових партнерів і правил культури професійного спілкування.  

Сформованість таких професійних навичок, як комунікативні, 

сугестивні, соціально-психологічні, перцептивні; усвідомлення етичних норм 

спілкування; наявність достатнього словникового запасу та вміння адекватно 

використовувати його; уміння обирати мовленнєві конструкції відповідно до 

конкретних життєвих ситуацій; комунікативна активність студента. 

Для визначення рівня організаторських та комунікативних здібностей 

студентів до третього блоку тестів нами були включені завдання, які 

передбачено було виконувати групами. 

Отже, в даному параграфі було здійснено розподіл студентів-

учасників експерименту на контрольну та експериментальну групи, а також 

розроблені засоби діагностики рівня підготовки педагогів професійного 

навчання з діловодства для кожного з обраних критеріїв. 

 

3.2 Аналіз результатів експериментально-дослідної перевірки 

методики навчання діловодства майбутніх педагогів професійного 

навчання із застосуванням цифрових технологій 

Початковим етапом перевірки результатів експериментального 

дослідження стала перевірка результатів констатувального експерименту. 

Варто зазначити, що подальші результати експерименту ми вважатимемо 

достовірними, у разі доведення статистичними методами однорідності 

контрольної та експериментальної груп на початку експерименту.  

Для інтерпретації результатів експерименту, нам необхідно було 

обрати статистичний критерій, за яким ми матимемо змогу оцінити 

розбіжності характеристик досліджуваних груп. Найпопулярнішими 

критеріями, які використовуються для таких цілей є критерії: Стюдента, 
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Крамера-Уелча, Вілкоксона-Манна-Уітні, χ
2
 та Фішера. Алгоритм вибору 

критерію буде залежати від обраної  шкали вимірювань, дослідження 

розбіжності середніх чи всіх елементів вибірки, об’єму вибірки тощо.  

Для початку ми обґрунтували вибір шкали вимірювання. Враховуючи 

на те, що оцінка студентів здійснювалась у тесті, який складався з 20 завдань, 

на деякі з яких можливо було давати частково вірні відповіді, нами були 

вирішено обрати шкалу відношень, адже вибір порядкової шкали приведе до 

часткової втрати даних і відповідно зменшення точності результатів 

експерименту. Саме присутність частково правильних варіантів приводить до 

великої кількості значень кінцевих результатів студента, що робить 

неефективним їх групування на ранги порядкової шкали. Проте, у рамках 

експерименту для кращої візуальної подачі результати будуть 

продемонстровані також у вигляді  чотирьох діапазонів для кожного 

критерію рівня підготовки педагогів професійного навчання з діловодства.  

Надалі ми стали перед вибором або дослідити вибірки на математичні 

сподівання критеріями Стюдента чи Крамера-Уелча, або більш комплексно з 

врахуванням більшої кількості характеристик. Оскільки за кількістю 

елементів наші вибірки можна вважати великими (більше 50) ми можемо 

використовувати критерії χ
2
  та Вілкоксона-Манна-Уітні. Проте наявність у 

наших вибірках більше 10 унікальних відкидає критерій χ
2
. Критерій 

Вілкоксона-Манна-Уітні є більш математично складним для розрахунків 

хоча і більш точним.  

 

Для нашого дослідження достатнім є використання критеріїв 

Стюдента чи Крамера-Уелча. Серед двох даних методів доцільніше обрати 

критерій Крамера-Уелча, оскільки ми маємо вибірки, різні за розміром, а це, 

у свою чергу, зменшує надійність критерію Стюдента. Водночас при виборі 

критерію Крамера-Уелча перед нами не стоятиме необхідність рівності 

дисперсій потрібні для критерію Стьюдента. Крім того ми не можемо 

гарантувати нормальність розподілу для обраного об’єму вибірки та великої 
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кількості унікальних значень(можливість десяткових значень у результатах). 

Таким чином для подальшого дослідження нами було обрано критерій 

Крамера-Уелча. 

Даний критерій має досить просте трактування – емпіричне значення 

критерію визначається на основі об’ємів вибірок M і N відповідних вибірок x 

та y та вибіркових середніх 𝑥 та �̅�, а також на вибіркових дисперсіях 𝐷𝑥 та 

𝐷𝑦. З допомогою засобу «Описова статистика» офісного додатка Microsoft 

Excel можна визначити потрібні для розрахунку значення. Емпіричне 

значення критерію: 

Tемп= 
√𝑀×𝑁  |𝑥−𝑦|

√𝑀×𝐷𝑥+𝑁×𝐷𝑦
       (формула 1), 

«Описова статистика» надала нам можливість отримати наступні 

результати, які представлені в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5.  

Розрахункові показники досліджуваних груп 

 
Експериментальна група Контрольна група 

Середнє 12,31 13,11 

Стандартна помилка 0,49 0,55 

Медіана 11,4 13 

Мода 13 14 

Стандартне відхилення 3,78 3,87 

Дисперсія вибірки 14,29 14,96 

Ексцес -0,12 -0,15 

Асиметричність 0,24 -0,09 

Об’єм вибірки 64 53 

Обчислимо емпіричні значення критерію та проведемо інтерпретацію 

результатів за наступним алгоритмом: 

1.  Обчислимо для двох вибірок емпіричне значення критерію. 
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2. Одержане емпіричне значення порівнюємо з критичним 

значенням T0.05 = 1,96.  

3. Для першого випадку отримаємо – коли емпіричне значення 

менше або рівне критичному значенню, то характеристики порінюваних 

вибірок співпадають на рівні значущості 0,05.  

4. У іншому випадку можна стверджувати, що достовірність 

розбіжностей характеристик вибірок, що порівнюються, становить 95% [142]. 

Обчислимо емпіричне значення критерію для експериментальної та 

контрольної груп – Т емп.1: 

Т емп.1=
√64∗53∗|12,31−13,11|

√14,29∗53+14,96∗64
=1,13 

порівняємо емпіричне значення критерію – 1,13 із критичним – 1,96. 

У результаті зробимо висновок, що характеристики 

експериментальної та контрольної груп на початок педагогічного 

експерименту співпадають на рівні значущості 0,05. Як згадувалось нами 

раніше, цією характеристикою є початковий рівень підготовки педагогів 

професійного навчання з діловодства. Таким чином можна сказати, що 

контрольна і експериментальна групи не мають статистично значущих 

розбіжностей. Відповідно ми можемо використовувати дані групи для 

подальшого проведення педагогічного експерименту. 

Для більшої наочності одержані результати представлено у вигляді  

таблиці 3.6 та гістограми (рис. 3.2): 
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Таблиця 3.6.  

Результати діагностики рівня підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства на констатувальному етапі 

експерименту 

 

Група 

Рівень підготовки 

Низький Достатній  Середній Високий 

N % N % N % N % 

КГ 10 18,87% 18 33,96% 12 22,64% 13 24,53% 

ЕГ 14 20,63% 20 31,75% 15 23,81% 15 23,81% 

Відсотковий розподіл також візуально показує схожість результатів у 

кожній із досліджених груп. 

 

Рис. 3.2. Рівень підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з 

діловодства 

 

Надалі нам потрібно оцінити статистичну достовірність різниці 

характеристик між експериментальною і контрольною групами в рамках 

контрольного етапу експерименту. Як і на констатувальному етапі тут ми 

застосовували критерій Крамера-Уелча. Для якісної оцінки різниці між 

експериментальною та контрольною групами і визначення негативного або 

позитивного впливу використання розробленої методики навчання 
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діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 

цифрових технологій ми порівняли значення відношення середнього 

найбільш ймовірного балу до максимально можливого балу для кожного з 

описаних нами критеріїв оцінки рівня підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства.  

Мотиваційний критерій вимірювався окремо від інших, оскільки 

виміряти мотивацію за допомогою стандартизованого тесту достатньо важко. 

У попередньому параграфі нами було зазначено, що даний критерій ми 

вимірюватимемо анкетуваннням за чотирма рівнями (низьким, достатнім, 

середнім та високим).  

Важливо зазначити, що рівень мотивації учасників експерименту 

напряму залежить від індивідуальних особливостей студента, які важко 

оцінити через статистичний критерій.  Тому результати за даним критерієм 

ми сформулюємо аналітично. 

Перш за все нами був проведений аналіз вхідних зрізів рівнів 

особистісної мотивації до навчально-пізнавальної та професійної діяльності 

до початку формувального етапу експерименту, який засвідчив незначну 

різницю в експериментальних та контрольних групах. Це знайшло 

підтвердження під час статистичної обробки результатів наведеної у таблиці 

3.7 і на рисунку 3.3. 

Таблиця 3.7.  

Результати діагностики рівня підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства за мотиваційним критерієм 

  

Групи 

Рівень мотивації 

Низький Достатній  Середній Високий 

N % N % N % N % 

КГ 10 18,0% 16 31,1% 19 36,0% 8 15,0% 

ЕГ 8 12,5% 17 26,6% 26 40,6% 13 20,3% 
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Також з допомогою гістограми продемонструємо позитивну динаміку 

зростання рівня підготовки педагогів професійного навчання з діловодства  

за мотиваційним критерієм у експериментальній групі (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Результати діагностики рівня підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання з діловодстваза мотиваційним критерієм на констатувальному етапі 

експерименту 

 

Відповідно до результатів  діагностики рівня підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання з діловодстваза мотиваційним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту у експериментальній групі 

спостерігається зменшення частки студентів з низьким рівнем мотивації та 

збільшення частки з середнім та високим рівнями. 

Зокрема, серед студентів експериментальної групи з високими 

показниками виявлено 23,4 %, а контрольної групи – 15,0 %. Частка 

студентів з високим рівнем в експериментальній групі на 8,4 % вища, ніж у 

контрольній групі. Частка студентів із достатнім рівнем у експериментальній 

групі на 3,1 % більша, ніж у контрольній. Частка студентів із середнім рівнем 

у експериментальній групі на 4,5 % менша, ніж у контрольній. Частка 

студентів із низьким рівнем у експериментальній групі на 6,0 %  менша, ніж 

у контрольній. 
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Аналізуючи отримані дані можна зробити висновок, що найбільш 

суттєві зміни відбулися у студентів експериментальних груп щодо 

усвідомлення мотивів оволодіння майбутнім фахом; розвитку інтересу до 

вивчення документознавчої складової у майбутній професійно-педагогічній 

діяльності; усвідомлення значущості знань з сучасного діловодства та 

розуміння цінності творчої діяльності для успішної професійної 

самореалізації. 

Відтак більше, ніж у 3 рази зменшилась кількість студентів 

експериментальних груп з негативним і байдужим ставленням до обраного 

фаху (у контрольних групах цей показник зменшився на 1,2 %). На 7,17 % 

зросла кількість студентів експериментальних груп з високим рівнем 

мотивації (у контрольних групах цей показник збільшився на 2,1 %). 

Вважаємо що рівень мотивації зріс у великій мірі завдяки таким 

перевагам нашої методиці як:  

- доступність навчального матеріалу; 

- постійне оновлення змісту навчання, відповідно до нових вимог; 

- інноваційність; 

- мобільність. 

Таким чином, результати діагностики рівня підготовки педагогів 

професійного навчання з діловодства за мотиваційним критерієм підтвердили 

ефективність запропонованої методики навчання діловодства мабутніх 

педагогів професійного навчання. 

Когнітивний критерій у свою чергу визначався рівнем засвоєння 

студентами теоретичних знань з діловодства, а також професійно-

зорієнтованих знань, умінням їх застосовувати у майбутній професійній 

діяльності. 

Оскільки даний критерій був виміряний з допомогою розроблених 

блоків тестових питань, його результати ми можемо оцінити більш обєктивно 

із застосуванням статистичного критерію для перевірки достовірності 

результатів даної частини експерименту. 
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З допомогою інструменту «Описова статистика» отримаємо необхідні 

характеристики вибірок для розрахунку емпіричного значення коефіцієнту 

Крамера-Уелча. Необхідні для розрахунку характеристики представлені у 

скороченому вигляді у таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8.  

Розрахункові характеристики вибірок за результатами тестування 

по за когнітивним критерієм 

 

 

Експериментальна група Контрольна група 

Середнє 14,7 13,1 

Дисперсія вибірки 12,2 13,9 

Об’єм вибірки 64 53 

 

Використавши вхідні дані, вирахуємо емпіричне значення коефіцієнту 

Крамера-Уелча: 

Т емп=
√64∗53∗|29,4−26,2|

√24,4∗64+27,8∗53
=3,38 

Порівняємо емпіричне значення коефіцієнта Крамера-Уелча яке 

становить 3,38 із критичним T0.05 = 1,96 і визначимо, що воно є строго 

більшим за його критичне значення. Звідси зробимо висновок, що 

достовірність розбіжностей характеристик експериментальної та контрольної 

груп становить 95%. Відповідно ми можемо зробити наступний висновок: 

співпадіння характеристик контрольної та експериментальної груп на 

початок експерименту та виявлена статистично значима відмінність у рівні 

підготовки педагогів професійного навчання з діловодства за когнітивним 

критерієм у досліджуваних групах. Це зумовлено використанням в 

освітньому процесі експериментальної групи запропонованих нами елементів 

методики навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання, 

зокрема електронного курсу «Сучасне діловодство». 
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Для з’ясування чи має даний вплив позитивний або негативний 

характер порівняємо середній найбільш ймовірний бал двох груп, виміряний 

по даному критерію. 

Для експериментальної групи він становив  – 75,  що на 11 більше від 

результату контрольної групи, який становить 64 бала. Це дозволяє нам 

говорити про те, що використання електронного курсу «Сучасне 

діловодство» позитивно впливає на рівень підготовки педагогів професійного 

навчання з діловодства за когнітивним критерієм. 

Для більшої наочності одержаних результатів також представимо 

одержані результати у вигляді  таблиці 3.9 та гістограми (рис. 3.4), які 

продемонструють зміни в розподілі студентів по рівнях 

Таблиця 3.9.  

Результати діагностики рівня підготовки педагогів професійного 

навчання з діловодства за когнітивним критерієм 

  

Групи 

Рівень підготовки 

Низький Достатній  Середній Високий 

N % N % N % N % 

КГ 9 17,0% 17 32,1% 18 34,0% 9 17,0% 

ЕГ 6 9,4% 17 26,6% 26 39,1% 15 23,4% 

 

Також з допомогою гістограми продемонструємо позитивну динаміку 

зростання рівня підготовки педагогів професійного навчання з діловодства за 

когнітивним критерієм у експериментальній групі (рис. 3.4). 



158 

  

 

Рис. 3.4. Результати діагностики рівня підготовки педагогів професійного навчання з 

діловодства за когнітивним критерієм 

 

Аналіз результатів діагностики засвідчив різний рівень підготовки 

студентів з діловодства. Відтак серед учасників експериментальної групи з 

високими показниками виявлено 23,4 %, а контрольної групи – 17,0 %. 

Частка студентів з високим рівнем в експериментальній групі на 6,4 % вища, 

ніж у контрольних групах. Частка студентів із достатнім рівнем у 

експериментальній групі на 5,1 % більша, ніж у контрольній. Частка 

студентів із середнім рівнем у експериментальній групі на 5,5 %  менша, ніж 

у контрольній. Частка студентів із низьким рівнем у експериментальній групі 

на 7,6  %  менша, ніж у контрольній. 

Діяльнісний критерій визначався за результатами практичної 

реалізації теоретичних засад мотиваційного та когнітивного критеріїв, тобто 

рівнем засвоєння студентами теоретичних знань з діловодства, а також 

професійно-зорієнтованих знань, а також умінням їх застосовувати 

майбутній у професійній діяльності. 

Даний критерій був виміряний за допомогою ситуаційних та 

проблемних завдань, задач практичного застосування (оформлення 
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портфоліо; опрацювання реальних зразків документів, завдання з реальної 

практики фахівців з діловодства). 

Результати діагностики за діяльнісним критерієм ми також можемо 

оцінити із застосуванням статистичного критерію для перевірки 

достовірності результатів даної частини експерименту. 

Як і для когнітивного критерію, за допомогою інструменту «Описова 

статистика» отримаємо необхідні характеристики вибірок для розрахунку 

емпіричного значення коефіцієнту Крамера-Уелча. Необхідні для розрахунку 

характеристики представлені у таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10.  

Розрахункові характеристики вибірок за результатами тестування за 

діяльнісним критерієм 

 

 

Експериментальна група Контрольна група 

Середнє 34,2 30,4 

Дисперсія вибірки 24,8 26,8 

Об’єм вибірки 64 53 

 

Використавши вхідні дані, вирахуємо емпіричне значення коефіцієнту 

Крамера-Уелча: 

Т емп=
√64∗53∗|34,2−30,4|

√24,8∗64+26,8∗53
=4,04 

Порівняємо емпіричне значення коефіцієнта Крамера-Уелча яке 

становить 4,04 із критичним T0.05 = 1,96 і визначимо, що воно є строго 

більшим за його критичне значення. Звідси зробимо висновок, що 

достовірність розбіжностей характеристик експериментальної та контрольної 

груп становить 95%. Відповідно ми можемо зробити наступний висновок: 

співпадіння характеристик контрольної та експериментальної груп на 

початок експерименту та виявлена статистично значима відмінність у рівні 

підготовки педагогів професійного навчання з діловодства за діяльнісним 

критерієм у досліджуваних групах. Це зумовлено використанням в 
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освітньому процесі експериментальної групи запропонованих нами елементів 

моделі методики навчання діловодства педагогів професійного навчання, 

зокрема електронного курсу «Сучасне діловодство». 

Для з’ясування чи має даний вплив позитивний або негативний 

характер порівняємо середній найбільш ймовірний бал двох груп, виміряний 

по даному критерію. 

Для експериментальної групи він становив  – 78,  що на 10 більше від 

результату контрольної групи, який становить 68 балів. Це дозволяє нам 

говорити про те, що використання електронного курсу «Сучасне 

діловодство» позитивно впливає на рівень підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства за когнітивним критерієм.   

Для більшої наочності одержаних результатів також представимо 

одержані результати у вигляді  таблиці 3.11 та гістограми (рис. 3.5), які 

продемонструють зміни в розподілі студентів по рівнях. 

Таблиця 3.11.  

Результати діагностики рівня підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства за діяльнісним критерієм 

  

Групи 

Рівень підготовки 

Низький Достатній  Середній Високий 

N % N % N % N % 

КГ 10 18,9% 19 35,8% 16 30,2% 8 15,1% 

ЕГ 7 10,1% 20 31,4% 24 38,1% 13 20,4% 

 

Також з допомогою гістограми продемонструємо позитивну динаміку 

зростання рівня підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з 

діловодства  за когнітивним критерієм у експериментальній групі (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Результати діагностики рівня підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання з діловодства за діяльнісним критерієм 

 

Результатів діагностики рівня підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства за когнітивним критерієм засвідчили 

різний стан освіченості студентів. Серед студентів експериментальної групи 

з високими показниками виявлено 20,4 %, а контрольної групи – 15,1 %. 

Частка студентів з високим рівнем в експериментальній групі на 5,3 % вища, 

ніж у контрольній групі. Частка студентів із достатнім рівнем у 

експериментальній групі на 7,9 %  більша, ніж у контрольній. Частка 

студентів із середнім рівнем у експериментальній групі на 4,4 %  менша, ніж 

у контрольній. Частка студентів із низьким рівнем у експериментальній групі 

на 8,8  %  менша, ніж у контрольній. 

Комунікативний критерій визначався рівнем засвоєння студентами 

теоретичних знань з діловодства, а також професійно-зорієнтованих знань, 

умінням їх застосовувати у майбутній професійній діяльності. 

Даний критерій був виміряний з допомогою блоку завдань, які 

необхідно було виконувати групами та які передбачали усні відповіді. 
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Результати комунікативного критерію ми також могли оцінити із 

використанням статистичного критерію для перевірки достовірності 

результатів даної частини експерименту. 

За допомогою інструменту «Описова статистика» отримаємо необхідні 

характеристики вибірок для розрахунку емпіричного значення коефіцієнту 

Крамера-Уелча. Необхідні для розрахунку характеристики представлені у 

таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12.  

Розрахункові характеристики вибірок за результатами тестування 

за комунікативним критерієм 

 

 

Експериментальна група Контрольна група 

Середнє 14,1 13,1 

Дисперсія вибірки 7,7 6,8 

Об’єм вибірки 64 53 

 

Використавши вхідні дані, вирахуємо емпіричне значення коефіцієнту 

Крамера-Уелча: 

Т емп=
√64∗53∗|14,1−13,1|

√7,7∗64+6,8∗53
=2,01 

Порівняємо емпіричне значення коефіцієнта Крамера-Уелча, яке 

становить 2,01 із критичним T0.05 = 1,96 і визначимо, що воно є строго 

більшим за його критичне значення. Звідси зробимо висновок, що 

достовірність розбіжностей характеристик експериментальної та контрольної 

груп становить 95%. Відповідно ми можемо зробити наступний висновок: 

співпадіння характеристик контрольної та експериментальної груп на 

початок експерименту та виявлена статистично значима відмінність у рівні 

підготовки педагогів професійного навчання з діловодства за діяльнісним 

критерієм у досліджуваних групах. Це зумовлено використанням в 

освітньому процесі експериментальної групи запропонованих нами елементів 
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моделі методики навчання діловодства майбутніх педагогів професійного 

навчання, зокрема електронного курсу «Сучасне діловодство». 

Для з’ясування чи має даний вплив позитивний або негативний 

характер порівняємо середній найбільш ймовірний бал двох груп, виміряний 

по даному критерію. 

Для експериментальної групи він становив  – 75,  що на 4 більше від 

результату контрольної групи, який становить 71 балів. Це дозволяє нам 

говорити про те, що використання електронного курсу «Сучасне 

діловодство» позитивно впливає на рівень підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства за когнітивним критерієм. 

Для більшої наочності також представимо одержані результати у 

вигляді  таблиці та гістограми, які продемонструють зміни в розподілі 

студентів по рівнях. 

Таблиця 3.13.  

Результати діагностики рівня підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства за комунікативним критерієм 

  

Групи 

Рівень підготовки 

Низький Достатній  Середній Високий 

N % N % N % N % 

КГ 13 24,5% 21 39,6% 14 26,4% 5 9,5% 

ЕГ 13 20,3% 20 31,3% 22 34,3% 9 14,1% 

 

Також з допомогою гістограми продемонструємо позитивну динаміку 

зростання рівня підготовки педагогів професійного навчання з діловодства за 

комунікативним критерієм у експериментальній групі (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Результати діагностики рівня підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання з діловодства за комунікативним критерієм 

 

Аналіз результатів діагностики рівня підготовки педагогів 

професійного навчання з діловодства за комунікативним критерієм засвідчив 

різний рівень комунікаційних навичок студентів. Серед експериментальної 

групи з високими показниками виявлено 14,1 %, а контрольної групи – 9,5 %. 

Частка студентів з високим рівнем в експериментальній групі 4,6 % вища, 

ніж у контрольній. Частка студентів із достатнім рівнем у експериментальній 

групі на 7,9 % більша, ніж у контрольній. Частка студентів із середнім рівнем 

у експериментальній групі на 8,3 % менша, ніж у контрольній. Частка 

студентів із низьким рівнем у експериментальній групі на 4,2 % менша, ніж у 

контрольній. 

Слід зазначити, що вимірювання результатів за комунікативним 

критерієм показало, що порівняно з усіма іншими відсоток збільшення рівня 

комунікаційних навичок менше, ніж за рештою критеріями. Це можна 

пояснити тим фактом, що електронний курс включає лише певні види 

роботи, які потребують спілкування між учасниками освітнього процесу. 
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Вважаємо, що для кращої ефективності комунікативного критерію 

необхідно зменшити деталізацію навчального матеріалу і збагатити курс 

завданнями, які будуть виконуватись студентами у групах.  

Найпріорітетнішим у нашому дослідженні був визначений 

когнітивний критерій. За результатами проведеного експерименту можна 

констатувати, що рівень підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання з діловодства підвищився. Зростання когнітивного критерію ми 

можемо пояснити тим, що змістові модулі електронного курсу пов’язані між 

собою, краща якість матеріалів. 

У процесі аналізу експериментально-дослідної апробації розробленої 

методики навчання діловодства педагогів професійного навчання 

порівнювалися показники експериментальної та контрольної груп. Обробка 

результатів експерименту засвідчила позитивні зміни за всіма критеріями 

рівня навчальних досягнень у студентів експериментальних груп, що видно у 

таблиці 3.14 та на рисунку 3.7. 

Таблиця 3.14.  

Зведені результати діагностики рівня підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання з діловодства  

  

Групи 

Рівень підготовки 

Низький Достатній  Середній Високий 

N % N % N % N % 

КГ 11 19,6% 18 34,6% 17 32,0% 7 14.1% 

ЕГ 8 13,0% 19 29,0% 25 38,0% 12 19,6% 

 

Отримані результати були перевірені на статистичну достовірність, та 

інтерпретувалися для визначення ефективності застосування розробленої 

методики навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання.  
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Рис. 3.7.  Зведені дані рівня підготовки майбутніх педагогів професійного навчання 

з діловодства на етапі підсумкового контролю 

 

Отже, на основі експериментально-дослідної перевірки було 

доведено, що запропонована методика навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій є 

доцільною і такою, що може бути впровадженою у освітній процес закладів 

вищої освіти; у контрольних групах такий показник виявляє позитивну 

динаміку на рівні до 2,4 % на відміну від експериментальних груп із їхньою 

позитивною динамікою на рівні понад 15-17 % (рис. 3.7). 

Одержані результати дозволяють нам зробити висновок про те, що 

запропонований електронний курс «Сучасне діловодство» можна 

рекомендувати до впровадження у освітній процес підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання. 
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Висновки до розділу 3 

Було здійснено перевірку ефективності розробленої методики 

навчання діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із 

застосуванням цифрових технологій та її вплив на рівень підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання з діловодства. 

На початковому етапі були сформовані мета та цілі експерименту. 

Метою було визначено перевірку ефективності розробленої методики 

навчання та її вплив на рівень підготовки майбутніх педагогів професійного 

навчання з діловодства. Перевірка засновувалась на підтвердженні чи 

відхилені гіпотези про те, що застосування розробленої методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 

цифрових технологій призведе до суттєвого зростання якості навчальних 

досягнень з діловодства за обраними критеріями. 

Було здійснено підбір критеріїв оцінки рівня підготовки майбутніх 

педагогів професійного навчання з діловодства, серед яких були виділені: 

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, комунікативний критерії. Оцінка 

рівня підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з діловодства за 

кожним з критеріїв здійснювалась по чотирьох рівнях. Кожен критерій 

перевірявся за допомогою окремими засобами, що дало можливість 

здіснювати обробку і аналіз результатів безпосередньо за кожним з критеріїв.  

Основною частиною експерименту стала перевірка ефективності 

розробленого електронного курсу «Сучасне діловодство», ключового 

компоненту запропонованої нами методики навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій.  

Основний етап експерименту проводився в 2015/16; 2016/17 роках за 

участю студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями: 

дизайн, харчові технології, технологія виробів легкої промисловості, 

деревообробка, сфера обслуговування)». 
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Кількість студентів які брали участь у основній частині експерименту 

складала 117 осіб. До експериментальної групи було віднесено 64 студенти, а 

до контрольної – 53 студенти. 

Однорідність цих груп перевірялась нами на етапі констатувального 

експерименту. Тестові питання були розроблені у системі дистанційного 

навчання MOODLE та включали такі типи питань як множинний вибір, 

завдання на відповідність, завдання на введення правильної відповіді. 

Характеристикою за якою порівнювались групи був рівень підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання з діловодства, виміряний 

розробленим нами комплексним тестом.  

У процесі аналізу експериментально-дослідної перевірки розробленої 

методики навчання діловодства педагогів професійного навчання із 

застосуванням цифрових технологій порівнювалися показники 

експериментальної та контрольної груп. Обробка результатів експерименту 

засвідчила позитивні зміни за всіма критеріями рівня навчальних досягнень у 

студентів експериментальних груп. 

Отже, на основі експериментально-дослідної перевірки було 

доведено, що запропонована методика навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових технологій є 

доцільною і такою, що може бути впровадженою у освітній процес закладів 

вищої освіти; у контрольних групах такий показник виявляє позитивну 

динаміку на рівні до 2,4 % на відміну від експериментальних груп із їхньою 

позитивною динамікою на рівні понад 15-17 %. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вперше здійснено теоретичне узагальнення та 

показані практичні шляхи розв’язання проблем навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням цифрових 

технологій.  

Узагальнюючи основні положення дослідження, маємо підстави 

сформулювати наступні висновки:  

1. Унаслідок теоретичного аналізу поняттєвого апарату у контексті 

нашого дослідження уточнено зміст таких основних термінів, як «професійна 

освіта», «педагог професійного навчання», «документ», 

«документознавство», «діловодство», «документообіг» та «електронний 

документообіг».  

Проаналізовано роль діловодства у провідних сферах економіки 

країни та визначено, що знання з даного напряму все тісніше вплітаються у 

діяльність підприємств (установ, організацій) різноманітних галузей та 

вносять значний вклад у ефективність їх функціонування. Підкреслено 

зростання ролі електронних систем документообігу, зокрема, у закладах 

професійної (професійно-технічної) та вищої освіти та з’ясовано, що 

основними тенденціями є: перехід на електронний документообіг з 

можливим повним переходом на системи електронного документообігу. 

Визначено, що основними проблемами організації сучасного 

діловодства на підприємствах (установах, організаціях) є: відсутність 

фахівців зі спеціальною освітою, які б чітко розуміли специфіку і вимоги до 

майбутньої автоматизованої системи діловодства на конкретному 

підприємстві (організації, установі). Підкреслено необхідність підготовки 

сучасних фахівців діловодства, здатних якісно здійснювати документаційне 

забезпечення організацій, оперативно адаптуючись до нових вимог 

сьогодення. 
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2. Здійснено аналіз сучасного стану навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання та визначено, що чинна система підготовки 

має ряд проблем, серед яких: відсутність комплексного підходу до проблеми 

використання новітніх цифрових технологій у процесі підготовки майбутніх 

фахівців; недостатнє забезпечення мультимедійної підтримки освітнього 

процесу; недостатність часу для оволодіння всім спектром навчального 

матеріалу дисципліни «Сучасне діловодство». Відтак визначено необхідність 

інтенсифікації освітнього процесу, шляхом пошуку більш ефективних 

засобів, форм та методів навчання для аудиторної роботи майбутніх 

педагогів професійного навчання.  

Розглянуто актуальні види електронних навчальних ресурсів, та 

визначено, що у процесі навчання діловодства доцільно використовувати як 

базовий набір типових ресурсів так і специфічні засоби як то системи 

електронного документообігу. З’ясовано, що використання організованого 

набору електронних ресурсів об’єднаних у оболонці електронного курсу буде 

ефективнішим, ніж поодиноке їх використання. 

3. Розроблено та науково обґрунтовано модель методики навчання 

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання із застосуванням 

цифрових технологій, яка спрямована на забезпечення чіткого, 

структурованого підходу до організації навчання діловодства здобувачів 

вищої освіти та відповідності цілей дисципліни сучасним вимогам до 

кваліфікації майбутніх фахівців. Визначено, що одним з ключових елементів 

моделі має бути електронний курс «Сучасне діловодство». 

Запропоновано методику навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій, засновану на 

системному поєднанні традиційних та інноваційних технологій навчання. 

Описано ключові елементи розробленої методики та способи їх 

використання для вирішення описаних проблем викладання дисципліни 

«Сучасне діловодство». Удосконалено методичні підходи щодо навчання 



171 

  

діловодства майбутніх педагогів професійного навчання у процесі підготовки 

студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». 

4. Розроблено та апробовано електронний курс «Сучасне діловодство» 

і деталізовані основні його складники, серед яких: опорний конспект лекцій з 

інтегрованими гіперпосиланнями, банк мультимедійних презентацій для 

аудиторних лекцій, банк лабораторних робіт, а також тестуючий модуль для 

контролю навчальних досягнень студентів. 

На прикладі даного курсу продемонстровано можливість реалізації 

основних принципів розробленої методики навчання діловодства майбутніх 

педагогів професійного навчання; обґрунтовано дидактичні умови реалізації 

дистанційної форми навчання за допомогою інноваційних засобів навчання, а 

також доцільність використання оболонки MOODLE для організації 

дистанційного навчання діловодства майбутніх педагогів професійного 

навчання. 

Експериментально-дослідним шляхом перевірено ефективність 

розробленої методики навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій та 

запропоновані методичні рекомендації щодо її впровадження.  

Розроблено методику, цілі та етапи проведення педагогічного 

експерименту. У результаті проведення педагогічного експерименту 

доведено, що розроблена методика здійснює статистично значимий ефект на 

рівень підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з діловодства 

по чотирьох критеріях.  Зокрема, по кожному, з яких відбулось суттєве 

зростання вимірюваного показника. Достовірність одержаних результатів 

перевірялася за допомогою критерію Крамера-Уелча, значення якого довели 

ефективність розробленої методики. 

У подальшому дослідження може мати продовження у напрямі 

адаптації розроблених підходів до організації навчання діловодства 

майбутніх педагогів професійного навчання на інші педагогічні 

спеціальності, де вивчається сучасне діловодство як вибіркова навчальна 
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дисципліна та в напрямі оновлення технологічної складової розробленого 

електронного курсу. 
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Додаток Б 
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імені Володимира Винниченка. Серія : Проблеми методики фізико-
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«Electronic Document Management» in Preparation of Future Vocational 
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статей. Таунтон: Видання бюджетного друку Аспект, 2017. С. 485-487 
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7. Чумаченко Д. В., Титова Н. М. Актуальні проблеми науково-

предметної підготовки педагогів професійного навчання при вивченні 
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вивченні електронного діловодства майбутніми педагогами професійного 

навчання. Актуальні питання документознавства та інформаційної 

діяльності: теорії та інновації. Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (24-25 березня 2016 р., м. Одеса). Одеса, 2016. 

С. 302-305.  

9. Чумаченко Д. В. Запровадження інноваційних технологій навчання 

під час вивчення дисципліни «Сучасне діловодство» майбутніми 

бакалаврами професійної освіти. Сучасні технології розвитку професійної 

майстерності майбутніх учителів. Матеріали ІХ всеукраїнської інтернет-

конференції (27 жовтня 2016 р., м. Умань). Умань, 2016. C. 180-182. 
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11. Чумаченко Д. В. Моніторинг навчальних досягнень педагогів 
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розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Матеріали ХХХVІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 травня 2018 р., 

м. Переяслав-Хмельницький). Переяслав-Хмельницький, 2018. C. 310-314. 

12. Чумаченко Д. В., Іщенко С. М. Умови реалізації наукового 

потенціалу майбутніх педагогів професійного навчання. Робота з науково 

обдарованою молоддю: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів 
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Київ, 2018. С. 13-15. 
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Додаток В 

 

Анкета на визначення ставлення до обраного фаху 

 
Шановні студенти! 

Просимо Вас дати відповідь на поставлені питання. Отримана інформація 

буде використання з метою покращення навчально-виховного процесу у закладах 

вищої освіти за спеціальністю «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)». 

Анкети абсолютно анонімні.  

Оберіть відповіді, які Ви вважаєте для себе вірними та підкресліть її. 

 

1. Який фактор зіграв вирішальну роль у виборі Вами професії?  
а) внутрішній порив, оцінка власних здібностей;  

б) бажання та рекомендації батьків;  

в) поради, приклади друзів, родичів;  

г) низький рівень оцінок, бажання здобути вищу освіту;  

д) так склалися обставини;  

е) зручне розташування навчального закладу.  

 

2. Як Ви вважаєте, професія вчителя є престижною?  

а) так;  

б) скоріше так, аніж ні;  

в) скоріше ні, аніж так;  

г) ні;  

д) важко відповісти.  

 

3. Чому Ви обрали напрям підготовки саме педагога професійного 

навчання, фахівця з документознавства?  
а) маю здібності в обраному напрямку та чітке уявлення про майбутню 

професійну діяльність;  

б) маю думку, що обраний фах буде легко здобути;  

в) за порадою батьків, друзів, родичів.  

г) не має значення обраний фах, вважливо наявність вищої освіти.  

 

4. Чи відповідає очікуваний зміст підготовки обраної Вами професії з 

реальним:  
а) Так. Я вважаю, що система знань отримана під час навчання цілком 

відповідає змісту і особливостям професійної діяльності майбутнього 

педагога професійного навчання, фахівця з документознавства;  

б) Скоріше так, аніж ні. Я вважаю, що зміст підготовки педагога 

професійного навчання, фахівця з документознавства наповнений зайвими 

предметами.  

в) Скоріше ні, аніж так. Зміст підготовки недостатньо повно відображає 

специфіку обраного фаху.  

г) Ні. Зовсім не відповідає. 
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д) Не задумуюся над цим питанням. Отримаю знання, які необхідні мені 

надати за Державним стандартом.  

 

5. Оцініть рівень умов для розвитку і реалізації Ваших творчих 

здібностей під час навчання за обраним фахом?  
а) високий рівень; 

б) достатній рівень; 

в) середній рівень; 

г) низький рівень.  

 

6. На вашу думку, як можна реалізувати отримані знання та навички за 

фахом педагог професійного навчання, фахівець з документознавства 

після закінчення навчання?  

а) лише у педагогічній сфері;  

б) у педагогічній сфері та інформаційній сфері;  

в) за рахунок отриманих знань та вмінь можу реалізувати себе в різних 

сферах діяльності;  

г) можливість зайнятися власною справою (підприємництво);  

д) важко відповісти;  

е) не задумуюся над цим питанням.  

 

7. Що для Вас головне у майбутній професії?  
а) стати цінною для суспільства людиною;  

б) задоволення від роботи з дітьми;  

в) заробітна плата;  

г) можливість самовдосконалення, реалізація творчих здібностей;  

д) можливість додатково підпрацьовувати; 

е) легкість роботи; 

ж) робота в колективі; 

з) Ваш варіант ____________________________  

 

8. Чи змінилося Ваше уявлення про обрану професію у процесі 

навчання?  
а) так, змінилося на краще; 

б) залишилося таким самим; 

в) розчарувався в обраній професії; 

г) не задумуюся над цим питанням.  

 

9. Чи хотіли б Ви перейти до іншого вузу або на інший факультет щоб 

обрати іншу професію?  
а) так, хотів би; 

б) хотів би отримати професію педагога професійного навчання, фахівця з 

документознавства в іншому навчальному закладі; 
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в) ні, не хотів би; 

 

г) не задумувався над цим питанням.  

 

10. Чи готові Ви після закінчення навчання працювати за обраним 

фахом?  
а) Так. Готовий працювати за фахом.  

б) Скоріше так, аніж ні. Хочу спробувати попрацювати за фахом.  

в) Скоріше ні, аніж так. Буду намагатися влаштуватися на іншу роботу.  

г) Ні. У жодному разі не буду працювати педагогом професійного навчання, 

фахівцем з документознавства.  

д) Не задумуюся над цим питанням.  

 

Дякуємо Вам за відповіді.  

 

 

Обробка результатів:  

Рівні оцінки ставлення до обраного фаху (мотиваційний критерій).  

I – високий – 1.а); 2.а); 3.а); 4. а); 5. а); 6.а); б); г); 7.а); б); г); 8. а); 9.в), 10.а). 

ІІ – середній – 1.в); 2.б); 3.а); б); 4. а); 5. б); 6.а); б); 7.б); г);8. б); 9.б); 10.б).  

ІІІ – достатній– 1.б); в); 2.б); 3.б); в); 4. б); 5. б); 6.в); 7.г); ж); 8. б); 9.б); 

10.б).  

ІV – низький – 1.г); д); е); 2. в); г); д); 3.г); 4. в); г); д); 5. в); 6.д); е); 7.в); д); 

е);з); 8. в); г); 9.а),г); 10. в); г); д).  
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Додаток Г 

 

ТЕСТ КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП 

 

1. Сукупність робіт по документуванню діяльності установи і по 

організації документів у ньому – це: 

1) об'єкт діловодства; 

2) діловодство; 

3) створення системи документації; 

4) єдина державна система документації. 

 

2. Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються в певній 

сфері діяльності, – це: 

1) система документації; 

2) об'єкт діловодства; 

3) предмет діловодства; 

4) єдина державна система документації. 

 

3. Документаційне забезпечення управління – це: 

1) діяльність апарату управління, що охоплює питання документування 

та організації роботи з документами в процесі здійснення ним 

управлінських функцій; 

2) правильно оформлені документи, що відображають весь спектр 

управлінської діяльності підприємства; 

3) організація документообігу в установі; 

4) комплекс основних положень, що визначають і регламентують організацію 

документованих процесів на підприємстві. 

 

4. Відповідно до ДСТУ діловодство – це: 

1) оформлення документів, що визначають весь спектр управлінської 

діяльності підприємства; 

2) правильність оформлення документів, що визначають весь спектр 

управлінської діяльності підприємства; 

3) сукупність робіт з документування діяльності установи і по організації 

документів у ньому; 

4) належна організація документообігу в установі відповідно до вимог 

ДСТУ. 

 

5. Стандартизація – це: 

1) звіряння документів установи з вимоги ДСТУ; 

2) процес встановлення і застосування правил з метою упорядкування 

діяльності у діловодстві; 

3) звіряння документів установи з фактичною наявністю відповідних 

матеріальних благ; 
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4) комплекс положень, що визначають організацію документів на 

підприємстві. 

 

 

6. Система документації – це: 

1) сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються в певній 

сфері діяльності; 

2) сукупність всіх документів, що відповідають вимогам ДСТУ; 

3) оформлення документів за єдиними правилами. 

 

7. Що можна віднести до сфери діловодства? 

1) оформлення секретарем наказу про прийом на роботу співробітника; 

2) оформлення секретарем на прохання начальника вітальної телеграми 

для його матері; 

3) оформлення секретарем на прохання начальника службової записки до 

вищої інстанції; 

4) оформлення секретарем протоколу наради керівників відділів. 

 

8. Об'єкт діловодства – це: 

1) оформлення документів, що відображають весь спектр управлінської 

діяльності підприємства, а також організацію документообігу в установі; 

2) система документів, створена на основі єдиних стандартів; 

3) правила, що визначають організацію документованих процесів на 

підприємстві; 

4) сукупність документів, що застосовуються в певній сфері діяльності. 

 

9. Де на документі слід розташовувати державний герб України? 

1) у верхньому полі; 

2) по центру аркуша; 

3) в правому верхньому кутку; 

4) в лівому верхньому кутку. 

 

10. Де поміщається товарний знак або емблема організації? 

1) у верхньому лівому кутку; 

2) у верхньому правому куті; 

3) в центрі верхнього поля; 

4) відповідно до статуту чи положення організації. 

 

11. У якому випадку оформляється код організації? 

1) за бажанням організації; 

2) якщо такий код присвоєний; 

3) якщо документ є вихідним; 

4) якщо документ є особливо важливим. 
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12. Як має бути зазначено найменування організації? 

1) відповідно до положення про організацію; 

2) відповідно до розпорядження вищестоящої організації; 

3) відповідно до розпорядження керівника організації; 

 

13. Де вказується найменування вищестоящої організації? 

1) над найменуванням організації, що випускає документ; 

2) під найменуванням організації, що випускає документ; 

3) зліва від найменування організації, яка випускає документ; 

4) праворуч від найменування організації, яка випускає документ. 

 

14. У якому випадку на документах вказується повне найменування 

вищестоящої організації? 

1) якщо скорочена назва у організації відсутня; 

2) якщо документ є вихідним; 

3) якщо повна назва складається не більше, ніж з 5 слів; 

4) якщо нижчестоящих організація шанобливо ставиться до вищестоящої. 

 

15. У яких випадках наводиться скорочене найменування організації, 

яка випускає документ? 

1) якщо повна назва організації складається більш, ніж з 5 слів; 

2) якщо скорочене найменування закріплено в установчих документах 

організації; 

3) якщо скорочене найменування використовується частіше, ніж повне; 

4) якщо документ є внутрішнім. 

 

16. Де поміщають скорочена назва організації випускає документ? 

1) в дужках рядком нижче повного найменування; 

2) в дужках на одному рядку з повним найменуванням організації; 

3) в дужках рядком вище повного найменування; 

4) рядком нижче повного найменування без дужок. 

 

17. Де поміщають найменування організації іноземною мовою? 

1) рядком вище найменування організації укаїнською мовою; 

2) рядком нижче реквізиту укаїнською мовою; 

3) після найменування організації укаїнською мовою на цьому ж рядку; 

4) відповідно до положення або статуту організації. 

 

18. У якому випадку на документах вказується найменування філії 

організації? 

1) якщо філія є автором документа; 

2) якщо документ є вихідним; 

3) відповідно до статуту організації. 
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19. Що включають в себе довідкові дані про організацію? 

1) поштову адресу та e-mail; 

2) поштова адреса та номери телефонів; 

3) поштова адреса, номери телефонів та інші відомості, які організація 

вважає за потрібне вказати; 

4) e-mail, номери телефонів і факсів. 
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