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Останнім часом у вищих навчальних закладах нашої держави 

збільшується попит на спеціальність “Видавнича справа та редагування”. 
Якщо донедавна фахівців цього напрямку готували лише в Українській 
академії друкарства (Львів), поліграфічному факультеті Київської 
політехніки, то нині таких вузів уже більше десяти. Це зокрема Київський, 
Дніпропетровський, Одеський, Східноукраїнський, Черкаський, 
Чернівецький університети, Міжнародний університет розвитку людини 
“Україна”, Університет культури та мистецтв.  

Про свої наміри відкрити таку спеціальність заявили також 
університети у Сумах, Луцьку, Ніжині, Донецьку, Рівному, Запоріжжі. 

Що це – данина моді, спонукана необхідністю вузів шукати нові шляхи 
власного виживання чи об’єктивна реальність, викликана реальними 
потребами регіонів у висококваліфікованих редакторах-видавцях? Якими є 
сучасні підходи до підготовки  фахівця цієї давньої, а нині особливо суспільно 
значимої професії, що має братися в основу своєрідної професіограми 
молодого спеціаліста, котрий завтра прийде до видавництва чи створить свій 
видавничий підрозділ? Яке місце нової кафедри видавничої справи та 
редагування, створеної нещодавно в Інституті журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, серед інших науково-
педагогічних підрозділів подібного типу?    

Про ці та інші питання, пов’язані з проблемами підготовки видавничих 
працівників у ринкових умовах, йдеться в розмові нашого позаштатного 
кореспондента Юлії Єрмолаєвої із завідувачем цієї кафедри, доктором 
філологічних наук, професором, членом Національної спілки письменників 
України Миколою ТИМОШИКОМ.  

 
- Шановний Миколо Степановичу! В інституті журналістики, де Ви 

працюєте, нинішнього року вже вчетверте здійснюватиметься набір на 
спеціальність “Видавнича справа та редагування”. Чи можна ствердити, що 
створення у червні минулого року кафедри видавничої справи та редагування, як 
окремого науково-педагогічного підрозділу, засвідчує наміри Київського 
національного університету імена Тараса Шевченка серйозно і довго працювати 
ще на одному напрямку підготовки фахівців, який  особливо важливий нині, в 
контексті непростого формування національного інформаційного простору нашої 
держави?  

 
- Це справді так. Хоча відразу варто уточнити, що видавнича справа не як 

спеціальність, а як спеціалізація в межах оволодіння студентами журналістським 
фахом, не є для Шевченкового університету цілковито новим явищем. Наприкінці 
60-х - початку 70-х років минулого століття на колишньому факультеті 
журналістики вже готували кадри видавничих працівників, хоч такої кафедри тоді 
ще не було створено. Однак в умовах, коли в республіці стабільно діяли сотні 
редакцій газет і лише два з половиною десятки державних видавництв, фах 



редактора і видавця був не витребуваний. Тому спеціалізацію незабаром закрили, 
передавши цей напрямок підготовки кадрів Київському факультету Львівського 
поліграфічного інституту імені Івана Федорова, який уже за часів незалежної 
України перетворився в самостійний поліграфічний факультет Київської 
політехніки. Спеціалізацію цю відновлено в нашому інституті кілька років тому. 
Для цього на початку змінений був профіль кафедри журналістської майстерності, 
яка стала називатися кафедрою журналістської майстерності та редакційно-
видавничої справи. А з відкриттям три роки тому в Інституті журналістики 
спеціальності „Видавнича справа та редагування” незабаром так стала називатися й 
кафедра. З часу реформування з червня минулого року перед кафедрою вперше 
окреслилися напрямки діяльності, які безпосередньо відповідають сутності її назви 
і сутності окремої спеціальності. 

 
- А чим ви поясните таке активне прагнення керівництва вищих навчальних 

закладів, особливо в регіонах, відкривати видавничу спеціальність: модою на 
престижні професії чи об’єктивною потребою часу?  

 
- Скоріше останнім. Ситуація з підготовкою редакційно-видавничих 

працівників набула особливої гостроти останнім часом, коли слідом за бурхливим 
розвитком у центрі й особливо на місцях засобів масової інформації стала такими ж 
темпами розвиватися й видавнича справа. Головною причиною цього явища є те, 
що з недавньої „важливої ділянки ідеологічної й партійно-політичної роботи” ця 
справа все активніше стає об’єктом підприємницької діяльності. Отож, попит на 
друковане слово стала визначати не держава чи правляча партія, а ринок. Останній 
і став активно формувати цілковито нову за змістом і сутністю, надто розмаїту за 
головними типологічними ознаками, редакційно-видавничу систему.   

 
- Чи не могли б ви коротко окреслити структуру цієї системи. Іншими 

словами: хто і де сьогодні займається видавничою справою? 
 
- Якщо за радянських часів таку структуру складали лише видавництва і 

друкарні системи колишнього Держкомвидаву та кілька малопотужних відомчих 
видавництв (розміщених, як правило, у столиці, та найбільших обласних центрах), 
то сьогодні її активно й постійно поповнюють нові потоки суб’єктів видавничої 
діяльності. Це, крім державних, які в переважній більшості зберегли свій статус, 
видавництва сфери управління іншими державними установами (таких на минулий 
рік було вже понад 30) та видавництва різних форм власності (за даними 
Книжкової палати, таких понад 150). Потужним, строкатим і найбільшим на 
сьогодні стає блок різноманітних видавничих організацій. Так, кожний вищий 
навчальний заклад, який себе поважає, створив чи створює власне видавництво. Це 
ж спостерігаємо і в наукових, науково-дослідних, просвітніх, громадських, 
політичних, релігійних організаціях. Видавничою справою сьогодні (як основним 
або суміжним напрямком) займаються також різноманітні фірми, асоціації, 
агентства, спільні підприємства, приватні підприємці. Далі маємо велику групу 
окремих видавничих підрозділів, з орієнтацією на книжкову продукцію, при 
переважній більшості редакцій газет і журналів. Що вже говорити про самі 
поліграфічні підприємства – чи не всі заявляють в своїх оновлених статутах одним 
з основних напрямків своєї діяльності саме редакційно-видавничий. Крім того, 



грамотного редактора завжди хочуть мати в своєму штаті на лише установи та 
організації, а й депутати всіх рівнів, маєтні начальники різного штибу. Хоча б для 
того, аби хтось завжди міг „причісувати” їхні не завжди логічні й грамотні думки і 
погляди. 

Це, висловлюючись науковою термінологією, лише типологічний та 
організаційний аспекти. А є ще й географічний. Одна з цікавих тенденцій щодо 
формування нової структури видавничої галузі в Україні – становлення групи 
приватних видавництв в обласних центрах, які за короткий час своєї діяльності 
потужно завили про себе на загальнодержавному рівні. Серйозно налаштовані 
видавничі підрозділи створюються сьогодні в ряді районних містечок різних 
регіонів, і навіть у селах – назвемо хоча б феномен надзвичайно цікавого і 
результативного видавництва в полтавській Опішні. 

 
- Де ж беруть для таких підрозділів фахівців з видавничої справи? 
 
- В тім то й справа, що шукати спеціалістів цього профілю, особливо в 

регіонах,  - даремна справа. Та, за великим рахунком,  донедавна там цим серйозно 
не переймалися.  

 
- На Вашу думку, в чому причина цього явища? 
 
- Передусім, у нерозвиненості видавничого ринку, низькій загальній  

культурі й невибагливості його учасників, передусім читачів. Золота ера для наших 
видавців, як відомо, припала на період розвалу колишнього Радянського Союзу. 
Тоді спраглі до запізнілої правди мільйони наших співвітчизників воістину 
розмітали з книжкових прилавків практично все, що друкувалося не за вказівкою з 
високих партійних кабінетів, а з ініціативи самих видавців та їхніх авторів, 
передусім, науковців, учених, які першими добралися до спецфондів і витягнули на 
світ Божий багато з того, що нас по-справжньому потрясло. Я вже не кажу про  
пресу, яка тоді ж почала говорити мовою правди. Саме в ту пору за підготовку й 
тиражування будь-яких видів видавничої продукції не бралися в нас хіба що 
невиправні лінивці, переслідуючи єдину мету – заробити гроші. Чомусь 
поширеною стала думка про те, що коли ти хоч трохи оволодів комп’ютером, то 
можеш вважати себе видавцем. Але ж таїть  ця справа в собі не лише елемент 
„початкової комп’ютерної грамотності”, не лише привид легкої комерції, а й 
культури. Таїть той чинник, який потребує значного масиву специфічних знань, 
навичок і умінь.  

Проте  у видавничо-поліграфічну галузь прийшло й продовжує приходити 
немало людей, які, м’яко кажучи, не зовсім придатні для цього з професійної точки 
зору. Відтак на ринку друкованої продукції в останні роки з’явився значний масив 
кричуще безграмотних видань - з елементарними помилками, невмінням чи 
нездатністю видавця й редактора побачити й створити внутрішню і зовнішню 
конструкцію свого дітища, вміло поєднати зміст із оформленням, надати йому 
власного стилю, неповторності, подбати, аби не розгубилося воно в різнобарвному 
друкарському морі, швидко знайшло свого покупця, споживача. Не побоюся 
висловити думку, що до такого низького рівня культури практично всіх видів 
видавничої продукції, до такої невимогливості видавців до самих себе, зневаги до 
свого читача наше вітчизняне книговидання ще не опускалося.  



Водночас, нині спостерігається давно очікувана здорова тенденція 
структурування вітчизняного ринку видавничої продукції передусім на 
високопрофесійній основі. У центрі й провінції вже минула ера дешевого й 
невибагливого щодо читацьких смаків чтива, зростає попит на професійну, 
грамотно підготовлену та якісно видану друковану продукцію. Нині в нас уже 
немає дефіциту друкованого слова. Є дефіцит висококваліфікованих фахівців, 
зданих його не лише професійно створити, а й відповідно оформити.  

 
- Виходить, що існуючих донедавна в Україні двох-трьох факультетів, де 

традиційно готувалися кадри редакторів-видавців, сьогодні справді недостатньо. 
Поряд з цим, на сторінках „Книжкового клубу-плюс” наприкінці минулого року 
розгорілася справжня дискусія з приводу того, давати чи не давати вищим 
навчальним закладам в областях ліцензії на відкриття спеціальності з видавничої 
справи та редагування. Як ви до цього ставитеся? 

 
- Найперше, мені здається, що ера „забороняти” чи „не забороняти” мала б 

уже в нас давно минути. Відношусь до тих, хто до цього процесу ставиться 
спокійно і з розумінням. Давайте абстрагуємося від позиції потенційних вузів-
конкурентів і поглянемо на проблему реально. За останні роки і випускники 
редакторського відділення поліграфічного факультету Київського політехніки, і 
наші спеціалісти та магістри, одержавши дипломи, до провінції практично не 
доїжджають. Вони є нині і будуть ще довго витребувані саме в столиці. Це як 
бездонне море.  Те ж маємо і з випускниками академії друкарства у Львові. Чи 
багато тамтешніх редакторів-фахівців вибралися на роботу, скажімо, в черкаське 
чи недригайлівське видавництво, де потреба в таких фахівцях справді є? Їх можна 
перелічити на пальцях однієї руки. З іншого боку, далеко не кожен абітурієнт з 
віддалених областей може в нинішніх умовах їхати вступати і вчитися в столиці: 
вже не ті, як раніше, витрати на дорогу, харчі. Особливо це стосується заочників.  

Справа тут в іншому: чи справді готовий конкретний вищий навчальний 
заклад відкрити таку спеціальність, чи є для цього відповідна база, спеціально 
підготовлений професорсько-викладацький склад? Адже азів редакторства, 
книговидання не можна навчити силами викладачів наявного у вузі, скажімо, 
філологічного чи історичного факультетів хоча дехто пробує ставати саме на такий
  шлях. Як також і силами запрошеного з місцевої редакції газети чи 
видавництва кореспондента чи коректора. Це буде, відверто кажучи, профанацією 
навчання. 

 
- То який же вихід із ситуації? 
 
- На мою думку, правильно роблять у тих університетах, де, заявивши про 

наміри готувати фахівців нової спеціальності, найперше беруться за виховання і 
підготовку викладачів, наповнення бібліотечних фондів необхідною фаховою 
літературою, гострий дефіцит на яку відчувається навіть у столиці. Скажімо, 
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича прислав до нас в 
аспірантуру, до того ж, на стаціонарне відділення відразу аж трьох своїх кращих 
випускників, які в процесі навчання виявили нахил до редакторства. Ще один 
чернівчанин, професійний журналіст-видавець з багаторічним стажем Дмитро 
Миронюк, нині прикріпився до нашої кафедри як здобувач для написання і захисту 



кандидатської дисертації. Ось вам і кістяк майбутньої кафедри в Чернівцях, яка, 
варто сподіватися, сформується там за кілька років. Такі ж здобувачі сьогодні 
прикріплені до нашої кафедри і з Черкас, Рівного, Сум.  

 
- Виходить, що ваша кафедра стає своєрідною базою для підготовки 

викладацького складу для інших вищих навчальних закладів? 
 
- Так стверджувати, звичайно, ще зарано. Проте, ми до цього прагнемо. Як у 

перспективі й до того, щоб стати своєрідним центром перепідготовки 
редакторського корпусу видавництв різної форми власності у київському регіоні  
чи й в Україні в цілому.  

 
- Потребу в цьому вже відчувають у видавництвах? 
 
- Безумовно. Ось зовсім свіжий приклад. Донедавна зовсім невідоме на 

всеукраїнських теренах харківське видавництво „Ранок”, яке нині створило 
конкуренцію з видання підручників для таких знаних китів, як видавництва 
Освіта”, „Вища школа”, „Либідь”, і якому стало не лише соромно, а й економічно 
невигідно випускати безграмотну друковану продукцію, зініціювало проведення з 
грудня цього року постійно діючих регіональних курсів щодо перенавчання 
редакторського корпусу видавців у нових умовах. Приємно, що керівництво цього 
видавництва звернулося саме до нашої кафедри з проханням відрядити до Харкова 
двох викладачів-практиків для роботи з таким контингентом редакторів. Зауважте: 
відрядження з повною оплатою витрат, доброго гонорару і гарантованою 
культурною програмою фінансується приймаючою стороною – у даному випадку 
комерційним видавництвом, яке просто так грошей на вітер не пускатиме. Наші 
колеги Вікторія Едуардівна Шевченко та Олена Юхимівна Поліщук, 
відпрацювавши на всі сто своє відрядження, не без захоплення говорять сьогодні 
про неабияке зацікавлення редакторами-практиками кафедральними дисциплінами 
й програмами. І про запрошення харків’ян приїхати ще.  

Іншим прикладом актуальності й перспективності професії редактора, 
видавця в нашій країні стало проведення 12-13 грудня минулого року у Львові на 
базі Української академії друкарства міжнародної науково-практичної конференції 
„Видавнича галузь і професійна освіта: національний досвід у європейському 
контексті”, яку зініціювали відповідні видавничі факультети Оксфордського 
університету та Лейпцизької вищої школи культури і де мені довелося виступати з 
власним баченням означеної проблеми. 

 
- Ми підійшли в своїй розмові до змістового наповнення фаху редактора-

видавця. Не секрет, що й серед спеціалістів інколи простежується розбіжність у 
поглядах на сутність видавничої справи та редагування, а відтак і на змістове 
наповнення окремих дисциплін.   

 
- На жаль, це має місце. Найбільш поширеною побутує фраза: „Редагувати – 

це всього лиш виловлювати помилки, правильно розставляти крапки й коми”. Таке 
представлення фаху безумовно ніколи не буде привабливим для абітурієнта чи 
першокурсника, який за звичкою ішов до нас раніше лише на журналістику. 



Пояснюється це, певною мірою, існуючими у редакціях газет та видавництв 
різночитанням основних посад. Якщо у редакціях періодичних видань посада 
редактора, головного редактора є керівною, отже, адміністративною, не зовсім 
творчою (такими є там посади кореспондентів, оглядачів), то у в видавництвах 
редактори є найголовнішими творчими працівниками, тоді як директор 
здебільшого виступає адміністратором, керівником. Це ж характерне для редакцій 
радіо- і телепрограм. 

Ми своєю кафедрою виходимо з того, що спеціальність „Видавнича справа і 
редагування” передбачає підготовку фахівця, який поєднуватиме в собі навички і 
вміння за чотирма взаємно зв’язаними між собою напрямками: 

- редактора як літературного працівника; 
- редактора як керівника редакційного колективу; 
- редактора як менеджера; 
- редактора як організатора й видавця малої видавничої структури певного 
профілю.  

Отож, ідеться про фахівця, який здатний буде не лише писати, майстерно 
редагувати, форматувати, верстати, видавати й „пробивати” на ринку той чи інший 
вид видавничої продукції, включаючи її найскладніший і найпоширеніший вид, 
яким є книга, а також і керувати редакційним чи видавничим підрозділом або 
цілим колективом. Погодьтеся, на спеціальності „Журналістика” таких навичок 
дати ґрунтовно неможливо. 

За такого роз’яснення змісту спеціальності (а коли до цього додати ще 
вміння творити електронні видання, бути на ти з Інтернет-журналістикою), тоді 
уявлення про цю спеціальність неминуче виходить за межі традиційно усталених.  

 
- Які суто фахові дисципліни викладаються на Вашій кафедрі. 
 
- Їх справді немало. Зверну увагу на найголовніші. Це наскрізні нормативні 

курси „Вступ до спеціальності”, „Основи видавничої справи та редагування”, 
„Основи професійної комунікації”, „Літературне редагування”, „Художньо-
технічне редагування”, „Коректура”, „Поліграфія”, „Організація і планування 
видання”, „Видавничі стандарти”, „Авторське право”, „Редакторська 
майстерність”, „Типологія помилок”. Маємо цілий цикл дисциплін, які викладаємо 
у спеціальних комп’ютерних класах”: „Системи верстки”, „Графічний дизайн”, 
„Архітектоніка видання”. 

 
- Нерідко від видавців-практиків можна почути, що в університетах 

готують просто редакторів-універсалістів, які, потрапивши у конкретну 
редакцію конкретного видавництва, не завжди легко „входять” в роботу.   

 
- Процес, як Ви кажете, входження в роботу ніколи не був легким для 

молодого спеціаліста. І до цього практики мають відноситися з розумінням і 
терпимістю. За великим рахунком, на жорстке й зверхнє „І чому вас там тільки 
вчили?” здатен, здебільшого, не зовсім інтелігентний і поважаючий себе керівник 
видавництва чи маститий практик. Адже він також проходив свого часу нелегкі 
випробування на початках свого професійного росту. З іншого боку, я розумію 
одного з директорів видавництва, який у згадуваній Вами дискусії на сторінках 
„Книжкового клубу-плюс” навів приклад з розмови зі своїм практикантом, 



присланим до видавництва з одного із спеціалізованих столичних факультетів. На 
запитання про те, чого найбільше навчився практикант на останніх курсах, той 
упевнено відповів: принципів... ротаційного друкування. Це справді прикро, адже 
більшість видавців уже й не пам’ятають про друкування своїх видань на таких 
машинах.   

Не лише як учений, а й як видавець-практик, я розумію, що спеціалізація 
потрібна. Як потрібне й бачення цього фаху на перспективу. В нашому інституті 
ми плануємо її здійснювати за трьома напрямками: 

- редагування періодичних і книжкових видань; 
- редагування радіо- і телепрограм; 
- редагування електронних видань. 
Останній напрямок особливо актуальний і рейтинговий для перспективи 

кафедри. Тому плануємо найближчим часом відкрити спеціалізацію „Електронні 
видання”.  Для цього братимемо на роботу високо підготовлених викладачів-
фахівців.  

 
- Окремим штрихом ви вже згадали про одну з найскладніших проблем для 

становлення кафедр, подібних до Вашої, - відсутність сучасних підручників. Якщо 
їх бракує для київських вузів, то що вже говорити про провінцію? 

 
- Це справді серйозна проблема. Спеціальність „Видавнича справа та 

редагування” стрімко розвивається в цілковито відмінних від попередніх умовах 
ствердження нових інформаційних технологій, без оволодіння якими годі говорити 
про професійне створення високоякісного і конкурентноздатного видавничого 
продукту. Сьогодні, як це не дивно, не можна буквально користуватися практично 
жодним підручником, який був створений бодай п”ять-десять років тому. Я вже не 
кажу про масив московських видань радянської доби, з яких усі ми виростали.  

Отож, створення не просто посібників чи підручників, а цілих навчально-
методичних комплексів з нормативних дисциплін є завданням номер один для 
нашої молодої кафедри. До речі, в цьому плані можемо вже похвалитися певними 
набутками. Минулого року по нашій кафедрі вийшли два навчальні посібники з 
грифом міністерства освіти та науки України – професора Віталія Опанасовича 
Карпенка „Основи професіональної комунікації” та мій - „Видавнича справа та 
редагування” (перша частина). З предмета вступ до спеціальності маємо також 
власне видання - „Її величність – книга”. До кінця цієї весни побачить світ  перший 
в Україні підручник „Історія видавничої справи”, який мені вдалося написати на 
основі цілковито нового матеріалу, переважно архівного, зібраного в Україні та за 
рубежем. До речі, окремі фрагменти цього підручника  вміщувалися на сторінках 
„Друкарства” та „Вісника Книжкової палати”. На підході – посібники – 
„Архітектоніка видання” Вікторії Шевченко, „Коректура” Тетяни Крайнікової, 
„Текстологія” Катерини Серажим. 

Аби оперативніше заповнити прогалину в навчальній літературі, дирекція 
Інституту журналістики прийняла, на мій погляд, гарне рішення: започаткувати 
оперативне видання серії „Лекційний фонд”. Окрема лекція має вигляд окремої 
брошури, оформленої за всіма видавничими вимогами, з грифом та  міжнародним 
номером ISBN.  Поки пишеться підручник, його частини вже виходять друком. По 
нашій кафедрі вже вийшло більше десяти випусків „Лекційного фонду”. Ще кілька 
тем – у друці. Наклад кожного випуску – 500 примірників.   



На цьому етапі хотілося якщо не об’єднати зусилля колег з інших вузів, то 
бодай координувати їх.  

 
- Досі це не вдавалося? 
 
- Скажемо так, не завжди. Ось останній приклад, який не міг не подивувати.  

Останні два роки в Україні здійснювався чи не єдиний для нашої видавничої галузі 
міжнародний проект, проблематика якого має найбезпосередніше відношення до 
теми нашої розмови, -  „Підготовка кадрів для видавничої справи: український та 
зарубіжний досвід”. Фінансувався цей проект за програмою  Tepus Tasis. На кошти 
цього проекту були видані, до того ж у гарному оформленні, програми з ряду 
дисциплін спеціальності „Видавнича справа та редагування”, що розроблялися  
викладачами відповідної кафедри Української академії друкарства. Коли після 
завершення конференції у Львові наприкінці минулого року, присвяченої 
закінченню цієї частини проекту, представники вузів з інших регіонів України, де 
викладається видавнича справа, звернулися до академії з проханням бодай 
показати ці програми, там чесно відповіли: ні, не можемо вам їх дати, бо це наше 
ноу-хау. Отакої! Якщо й справді  ініціатори й виконавці проекту зі знаменитого 
університету Оксфорд Брук та Лейпцизької вищої школи техніки, виробництва і 
культури не дозволили львів’янам поширювати такі програми в інші регіони 
держави (у чому я особисто сумніваюся), тоді навіщо називати цей проект 
всеукраїнським? Можна було обмежитися і Львовом, а, скажімо, сумчанам, 
луганчанам і запоріжцям, які радо приїхали до львівських колег, запропонувати 
самим знову вигадувати велосипед. Що власне й сталося. 

Назвемо це містечковістю. А коли серйозно, то хотілося, аби серед колег в 
інших вузах толерувався принцип, вироблений у нашому Інституті журналістики: 
кожне засідання навчально-методичної ради з журналістики і видавничої справи та 
редагування, на яке приїздять представники всіх вузів з України, де відкрилася або 
відкривається наша  спеціальність, директор Інститут професор Різун В. В. починає 
з того, що передає безкоштовно для кафедр і бібліотек цих вузів наші нові видання, 
– від навчальних програм і наукових збірників та вісників, до грифованих 
підручників та навчальних посібників. Нехай за цими виданнями навчаються і в 
провінції. А коли щось там видадуть, ми охоче придбаємо для своїх студентів.  

 
 - І останнє запитання, Миколо Степановичу, до Вас і як до вченого, і як 
видавця-практика з багаторічним  стажем роботи в редакціях газет та 
видавництвах: про які риси редактора-видавця ви говорите в лекціях своїм 
студентам? 

 
- Цікаве й об’ємне запитання, на яке, втім, маю відповісти коротко. На зорі 

ствердження рукописної редакторської справи, що задовго передувала друкарству, 
наші мудрі попередники вславили себе рукописними шедеврами, які довго 
дивували світ своєю майстерністю й витонченою довершеністю. Одному з таких 
шедеврів, дивом збереженим історією, судилося стати національною святинею ... 
французького народу. Йдеться пор Реймську Євангелію  -  найцінніший подарунок 
своїй доньці Анні від батька Ярослава Мудрого напередодні її відправлення в 
далеку і невідому Францію. Книга ця, створена в школі майстрів-каліграфів при 
дворі Святої Софії, на якій за прикладом королеви Анни Ярославни, присягали 



наступні королі на вірність французькому народові, давно вже стала легендою. 
Легендою, одухотвореною талантом, високим професіоналізмом, відданістю і 
любов’ю до справи та своєї батьківщини її творців. Саме такі риси протягом 
століть передавалися один від одного цеховими майстрами- книжниками  - 
редакторами, коректорами, переписувачами, справщиками, каліграфами.  

Через політичні буревії, що прокотилися над нашою землею протягом 
останніх десятиліть, ці кращі риси представників редакторського фаху стали 
безповоротно втрачати сучасні їх послідовники.  

Сьогодні, з відкриттям нової спеціальності, у нас є шанс повернутися до 
формування таких професійних рис і навичок наших нинішніх вихованців. І цього 
можна досягнути  за вдумливої, розважливої, толерантної і спільної роботи не 
лише кафедри, а й всього колективу Інституту журналістики. Це, зрештою, має 
бути і нашим покликанням. Адже працюємо в такому навчальному закладі, який в 
історії вітчизняної редакторської і видавничої справи вписав справді не одну 
золоту сторінку. Хочеться вірити, що такі ж сторінки продовжать і наші вихованці 
- творці майбутніх непроминальних друкарських шедеврів.    

 
 

Розмову вела Юлія ЄРМОЛАЄВА 
 
 


