
У рік Півня маємо «розпушувати хвіст»! 

 

 Підійшов до завершення ще один рік, який підтвердив фаховість й рівень 

професійності журналу. Ми не змінили темпів, спрямованість публікацій, але наша 

редколегія змінилась майже повністю. І це не дивно, бо, намагаємось, по-перше, 

постійно займатися ротацією редколегії журналу та омолодженням її складу; а, по-

друге, - шукаємо нові механізми та ідеї щодо поліпшення нашого видання. Проте 

чим довше зберігається статус переміщеного вишу у Східноукраїнського 

національного університету, який розташований у м. Сєвєродонецьку, тим швидше 

губиться надія у складі редколегії зберігати його найпрестижніший професійний 

потенціал, який виводив журнал на той високий професійний шабель та формував 

його імідж на українському освітньому і науковому ринку знань. І це не може не 

турбувати, бо це відомі прізвища діячів, що складають еліту науки і освіти в 

сучасній України. Усі ці професіонали, вимушені наразі шукати «краще життя» у 

інших вишах або залишати країну, бо очікування повернення на «свої кола» вже 

перейшли у то фазу, коли чекати якоїсь допомоги, і, навіть, не в матеріальному 

плані, – немає сенсу. Більш того, роки перебування у якості переселенців, тільки 

довели дієвість самого песимістичного вислову, що справа спасіння «утопаючих у 

руках самих утопаючих».  

 Тому, напередодні Нового 2017 року – року Вогняного Півня, «розпушуємо 

свій хвіст» і починаємо дерзати, освоювати нові галузі своєї діяльності, технології 

роботи, механізми й інструменти спілкування, освоєння інформаційного й 

комунікаційного простору, щоб відповідати своїм головним принципам, на позиціях 

яких ґрунтується діяльність журналу, - постійне опанування та підкорення тих 

загальносвітових методологічних й наукових вершин з особистою імпровізацією й 

незупинним самовдосконаленням! 

 Бажаємо нашим авторам, читачам, рецензентам, опонентам, усім друзям й 

прихильникам нашого журналу – бути такими же активними, «палати» на ниві 

доведення актуальності та необхідності впровадження своїх ідей та досліджень на 

сучасному етапі соціально-економічного розвитку нашої держави й свого регіону. 

Мати бажання літати та бути переможцями у всіх наукових «дискусіях», але й 

знаходити компроміси, проте не всупереч своїм теоріям і думкам». Продовжувати 

розбудовувати свій «освітянсько-науковий» дім, заради благополуччя, високої 

культури наших дітей, онуків і того покоління, що має вбирати в себе те краще, що 

було вже зроблено й не має загубитися й забутися у році, що минає. Щастя й 

добробуту усім вашим родинам! Миру й «повної чаші» життя усім нам!  

 Все у нас буде добре, бо ми любимо нашу державу й сподіваємось, що наші 

намагання зробити кращим життя в Україні – принесуть свої плоди у 2017 році! Так 

що «розпушуємо свій хвіст» і стаємо до роботи, пам’ятаючи про те, що Півень 

прокидається рано, а згідно народної мудрості: «Хто рано встає – тому Господь 

дає!» 
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