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Вища школа повинна готувати широко освіченого фахівця, що може 
бути конкурентоспроможним на ринку праці, бути професіоналом у своїй 
сфері діяльності, володіти високим культурним рівнем та мати активну 
громадську позицію.  Основною проблемою, яка виникає у процесі 
підготовки майбутніх документознавців, є проблема культури мови сучасних 
студентів.  

У статті досліджено основні  вимоги, що висуваються до професійної 
підготовки фахівців з документознавства у контектсі новітніх освітніх 
процесів, визначено напрямки, за якими повинна здійснюватись підготовка 
майбутніх документознавців, а також виявлено вплив засобів масової 
комунікації на культуру мови та особистість майбутнього документознавця в 
процесі професійної підготовки.  

Ключові слова: професійна підготовка, фахівці з документознавства, 
засоби масової інформації, культура мови.  

 
Высшая школа должна готовить широко образованного специалиста, 

который может быть конкурентоспособным на рынке труда, быть 
профессионалом в своей сфере деятельности, обладать высоким культурным 
уровнем и иметь активную общественную позицию. Основной проблемой, 
которая возникает в процессе подготовки будущих документоведов, является 
проблема культуры речи современных студентов.  

В статье исследованы основные требования, предъявляемые к 
профессиональной подготовке специалистов по документоведению в 
контексте новейших образовательных процессов, определены направления, 
по которым должна осуществляться подготовка будущих документоведов, а 
также выявлено влияние средств массовой коммуникации на культуру речи и 
личность будущего документоведа в процессе профессиональной 
подготовки. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, специалисты по 
документоведению, средства массовой информации, культура речи. 

 
High School should prepare widely educated specialists that can be 

competitive in the labor market, professional in their field, have a high cultural 
level and an active social position. The main problem that arises in the process of 



preparing of future specialists in documentation is the problem of language culture 
of modern students.  

Because of the rapid development of the media, we can not consider the 
process of professional training of specialists in documentation without the 
influence of mass media on the personality and culture of the language of the 
future specialist. 

Culture of speech in the world is the subject of national public debate. 
Language, as we know, is not only a means of communication. This is a way of 
perceiving of spirituality. For the future specialist in documentation especially 
important is the observance of language rules. Since the professionalism and 
competence of specialist in documentation are manifested primarily in their ability 
to speak correctly and beautifully, clearly draw business papers and be able to 
conduct business correspondence. 

The article deals with the main requirements, that are raised to the 
professional training of specialists in documentation in the context of new 
educational processes; the main streams, in which the training  must be held, are 
defined; and the influence of the mass-media on the culture of language and 
personality of future specialist in documentation in the process of the professional 
training is revealed. 

Key words: professional training, specialist in documentation, mass-media, 
language culture. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку професійної 

вищої школи основною ідеєю концепції освіти є підготовка кваліфікованого 
працівника відповідного рівня, конкурентоспроможного на ринку праці, 
компетентного,  який вільно володіє своєю професією й орієнтується у 
суміжних галузях, здатного ефективно працювати за спеціальністю на рівні 
світових стандартів, готового постійно зростати професійно, здатного бути 
соціально і професійно мобільним. Актуальним вбачаємо визначення впливу 
засобів масової комунікації на культуру мови майбутнього фахівця з 
документознавства, адже мас-медіа посідають чільне місце у житті сучасного 
суспільства, а отже, значною мірою впливають на розвиток комунікативних 
можливостей сучасного студента. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи наукові 
джерела, робимо висновок, що фундаментальну основу підготовки майбутніх 
фахівців з документознавства заклали дослідження, здійснені у контексті 
професійної підготовки фахівців з позицій неперервної професійної освіти 
(С. У. Гончаренко [3], І. А. Зязюн [8], С. О. Сисоєва [10]), професійної 
підготовки майбутніх фахівців (О. А. Дубасенюк [4], М. Б. Євтух [5]); що ж 
до впливу засобів масової інформації на формування культури мови та 
особистість молодих людей, то значну увагу цьому питанню у своїх працях 
приділяли  П. О. Бурдьє [2], Н. А. Бондаровська [1], а власне мову засобів 
масової комунікації досліджували М. А. Жовтобрюх [6] О. Д. Пономарів [9] 
та інші. У той же час, актуальним є дослідження умов професійної 



підготовки майбутніх фахівців з документознавства з урахуванням впливу 
засобів масової комунікації на культуру мови майбутнього спеціаліста. 

Мета. Розглянути процес підготовки спеціалістів із документознавства 
у суспільстві, де засоби масової інформації набули неабиякого значення та 
здійснюють вагомий вплив на формування культури мови та особистість 
майбутніх спеціалістів. Вища школа повинна готувати широко освіченого 
фахівця, що може бути конкурентоспроможним на ринку праці, бути 
професіоналом у своїй сфері діяльності, володіти високим культурним 
рівнем та мати активну громадську позицію.  Основною проблемою, яка 
виникає у процесі підготовки майбутніх документознавців, є проблема 
культури мови сучасних студентів.  

У зв᾿язку зі стрімким розвитком засобів масової комунікації, ми не 
можемо розглядати процес професійної підготовки фахівця з 
документознавства без впливу мас-медіа на особистість та культуру мови 
майбутнього професіонала.  

Виклад основного матеріалу. Культура мовлення в національному 
світі є предметом публічного обговорення. Мова, як відомо, є не лише 
засобом спілкування. Це спосіб сприйняття духовності. Для майбутнього 
фахівця з документознавства особливо важливим є дотримання мовних норм. 
Адже професійність та компетентність документознавців виявляється перш 
за все у їх вмінні правильно та красиво говорити, чітко оформляти ділові 
папери та вміти вести ділове листування. 

За роки перебудови, метою яких були демократизація суспільства, 
скасування цензури, зняття суворих стильових норм, розпочалася 
лібералізація газетної мови, посилилися надходження зниженої лексики у 
мову преси.  У мові газет все частіше натрапляємо на вживання стилістично-
заниженої лексики, слів іншомовного походження, жаргонних одиниць.  

У мові друкованих засобів масової інформації значного вияву набуло 
вживання жаргонної лексики на  суспільно-політичну тематику (накрити 
“виявити когось” [11, c. 231; шити “необґрунтовано звинувачувати когось у 
чомусь” [11, c. 375]; прокол “невдача, помилка” [11, c. 278];  мокрий 
“пов᾿язаний з убивством, кровопролиттям”; мокра справа “убивство” [11, c. 
220];  криша “1. Голова, мізки, здоровий глузд; 2. Зв᾿язки у владних та 
правоохоронних структурах” [11, c. 189];  відмазати “виправдати когось, 
зняти звинувачення з когось, підтримати когось, виручити, часто за 
допомогою грошей” [11, c. 86];  замовити “організувати чиєсь вбивство на 
замовлення, найняти кілера для вбивства когось” [11, c. 147]; відморозок 
“1. Емоційно та інтелектуально недалека людина, часто агресивна; 
2. Людина, позбавлена моральних принципів; 3. Член угрупування рекетирів, 
який бере участь у бойових операціях” [11, c. 87]; відмазатися 
“виправдатися, зняти з себе звинувачення (як правило, заплативши гроші); 
ухилятися від якоїсь роботи” [11, c. 86];  мажор “матеріально забезпечена 
молода людина, яка вдає із себе представника еліти й підкреслює свою 
вищість над іншими” (208);  шугатися “боятися, лякатися чогось” [11, 
c. 383]; дах “1. Голова, мізки; 2. Прикриття від рекету, мафії; 3. Зв᾿язки у 



владних, бізнесових, правоохоронних структурах” [11, c. 117]; здавати 
“зраджувати, видавати когось” [11, c. 155];  дерибан “1. Поділ награбованого; 
2. Холодно” [11, c. 120]; розводити “обдурювати когось” [11, c. 288]; сходняк 
“зібрання злодіїв” [11, c. 317]; показуха  “показування чого-небудь у 
прикрашеному вигляді, що не відбиває справжньої суті справи, щос  показне” 
[12, т. 7, ст. 14]; наліво “незаконно” [12, т. 5, ст. 119]; тушка “тіло убитої 
тварини, дичини невеликого розміру” [12, т.10, ст. 331]; шаровий “1. 
Безкоштовний, той, що дістався даром; 2. Легкий”. 

Як зазначалось вище, процес підготовки документознавця має на меті 
підготовку високоосвічених та культурних кадрів, таких, що були б 
конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Інтенсивне входження 
стилістично-заниженої лексики у мову майбутнього докуметознавця сприяє  
“забрудненню” його мови. 

Найвиразнішу групу жаргонних одиниць за емоційно-експресивним 
насиченням у текстах суспільно-політичної тематики становлять лексеми, які 
позначають предмети, дії та стани, що характеризують  конкретних 
політиків, державних і громадських діячів [7], зокрема: тролінг “розміщення 
в Інтернеті, на форумах  провокаційних повідомлень з метою викликати 
конфлікти між учасниками, образи, війну редагувань”; фейковий “ від 
англійського “fake” – фальшивий, підробний”. 

Висновки. Отже, засоби масової інформації в Україні набули 
неабиякого значення та мають неабиякий вплив на культуру мови та 
розвиток особистості підростаючого покоління. Не є винятком і майбутні 
документознавці. У процесі своєї професійної підготовки вони також піддані 
впливу мас-медіа – одному з найшвидших джерел передачі інформації. Часом 
використання іншомовних лексем чи стилістично-заниженої лексики у мові 
засобів масової інформації певною мірою впливає на культуру мови 
майбутнього документознавця.  Для журналіста є зрозумілим використання 
експресивно-оцінних лексем, адже це надає текстам виразності, емоційно 
забарвлює їх. Та аби стати висококласним фахівцем кожен студент має 
стежити за своєю мовою, повсякчас дотримуючись мовних норм та 
пам᾿ятаючи про культуру мовлення. 
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