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МОВНА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО 

МИСТЕЦТВА ТА ВИРОБНИЦТВА 

У підготовці спеціалістів аудіовізуального мистецтва та виробництва 

важливого значення набуває їх мовна підготовка, оскільки телефоторепортер 

«повинен бути носієм, творцем, пропагандистом культури слова, роблячи свій 

внесок у формування української мовної особистості» [1]. А відтак рівень його 

власної мовної культури має особливе значення й займає   чільне місце серед 

основних професійних умінь майбутніх фахівців аудіовізуального мистецтва.   

Проблема мовної культури представників цього виду мистецтва є 

актуальною й на сьогодні, про що  свідчить  постійна увага до неї дослідників. 

Цією проблемою опікуються такі відомі вчені та поцінувачі рідного слова, як 

Євгенія Чак („Складні випадки вживання слів”), Світлана Єрмоленко („Нариси 

з української словесності: стилістика та культура мови”), Олександр Пономарів 

(„Культура слова: мовностилістичні поради”), Марія Пентилюк („Культура 

мови і стилістика”), Олександра Сербенська („Культура усного мовлення”), 

Надія Сологуб, Алла Коваль („Культура української мови”), Надія Бабич 

(„Основи культури мовлення”, „Практична стилістика і культура української 

мови”), а в глибокому минулому Олекса Синявський („Норми української 

літературної мови (1931)), Олена Курило, Іван Огієнко, а також Микола Лукаш, 

Григорій Кочур, Євген Попович – чудові перекладачі, бездоганні знавці 

української мови.  



Проте, на думку В. В. Костюка [1], незважаючи на поширення досліджень 

із питань загальної мовної культури, виявилося протиріччя між зростаючою 

потребою в умовах інформаційного суспільства висококваліфікованих 

спеціалістів (телефоторепортерів, ведучих телепередач, журналістів) і 

недостатнім рівнем сформованості комунікативної складової їх професійної 

компетенції. 

Мовна підготовка фахівців аудіовізуального мистецтва і виробництва є 

одним із етапів загальної неперервної професійної підготовки й входить до 

блоку мовної майстерності.  Навчальний план бакалавра передбачає такі 

основні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням), 

 «Техніка мовлення та виразне читання», «Риторика», «Мова на телебаченні», 

«Практикум з мовознавства», «Літературне редагування», «Редагування 

телепрограм». У процесі вивчення цих дисциплін поєднуються теоретичні 

знання з практичними навичками, майбутні спеціалісти таких творчих 

спеціальностей оволодівають уміннями, необхідними для виконання своїх 

професійних  завдань. Процес формування мовної культури залежить від 

змісту, форм, методів і прийомів навчання, сучасних педагогічних технологій, 

професійної компетенції викладачів та методики їх викладання, а також від 

бажання студентів отримати необхідний багаж знань. Адже культура мовлення 

суспільства – це чи не найяскравіший показник стану його моральності, 

духовності, культури взагалі. 

Тому основними завданням дисциплін, пов’язаних із мовною підготовкою 

студентів, є надання суми  теоретичних знань про природу мовної норми, про 

засади культури усного й писемного мовлення,  прищеплення навичок усного 

спілкування в тісному колі й перед широким загалом, ознайомлення з 

головними нормами української літературної мови, прагнення досягти 

вдосконалення її в практичному володінні, а саме в логічній послідовності, 

лаконічно й виразно відповідно до умов комунікації висловлювати власні 

міркування, передавати необхідну інформацію, емоційно впливати на 

аудиторію, підтримувати з нею належний контакт. 



Однією з найбільш ефективних форм роботи у цьому 

напрямку є спостереження за мовою ведучих радіо та телебачення, аналіз 

перекладів  кіно та телепередач, робота зі словниками, редагування текстів. Не 

випадково С.І. Ожегов, писав, що висока культура мовлення 

виявляється не тільки в дотриманні норм літературної мови, але й у вмінні  

знайти найбільш точний, найбільш дохідливий (найбільш виразний) 

та найбільш доречний (найбільш відповідний конкретному випадку) засіб для 

вираження власної думки [2, с. 64]. Це означає, що  цілісність, безперервність і 

системність процесу професійної підготовки майбутніх фахівців 

аудіовізуального мистецтва  сприяє формуванню їх мовної культури. 

Крім того, важливого значення у формуванні мовної культури студентів 

набуває їх залучення до активної роботи, яка моделює майбутню професійну 

діяльність, а саме: практика в телестудії, участь у масових заходах, інтерв’ю з 

учасниками телепередач, репортажі, підготовка передач до ефіру, їх 

редагування  тощо. У процесі мовної підготовки велика увага надається 

практичним завданням, серед яких є імпровізація щодо висвітлення певної 

теми. Це дозволяє  студентам  використовувати  багатство мовних засобів, їх 

точність і виразність у процесі розкриття теми, вибудовувати розмову 

відповідно до мети й завдань спілкування. 

Отже, високий рівень мовної культури є невід’ємною рисою сучасної 

людини, а важливими складниками її  є комунікативна правильність мови, 

тобто здатність формулювати думку лаконічно, чітко, однозначно; граматична 

правильність, тобто відповідність мовної форми до загальноприйнятих норм; 

естетика вислову, тобто вироблення чуття краси мови (чистота, точність, 

логічність, достатність і ясність, доречність, виразність), виробленню яких 

сприяють навчальні дисципліни для підготовки фахівців аудіовізуального 

мистецтва і виробництва.    
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