
Трансформуємося!.. 

 Вже розпочався Новий 2018 рік і ми спішимо повідомити наших читачів, що 

розпочали процес модернізації і трансформації журналу, бо наше видання досягло 

досить високого визнання (за рівнем індексації) у більшості науково-метричних 

баз, де воно представлено. По –перше, вже подали усі необхідні заяви до 

проходження певних рівнів вимог щодо входження у науково-метричну базу 

«Web of Science». І для цього, по-друге, - розширюємо склад редакційної колегії. 

На сьогоднішній час вже підтвердили свою згоду прийняти участь у роботі 

журналу досить відомі вчені, керівники навчальних та академічних закладів, 

наукових програм із Індонезії, Азербайджану, Естонії, Угорщини, Грузії, 

Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та ведуться переговори з 

науковцями інших країн. У зв’язку з тим, що тепер до наукової експертизи 

наданих до журналу статей буде залучено більш широке коле науковців та 

представників різних міжнародних наукових шкіл, то, по-третє, - будуть 

надаватися більші пріоритети для публікації статей англійською мовою. 

 Вважаємо, що такі трансформаційні кроки будуть корисними не тільки для 

підвищення рейтингу і міжнародного визнання не тільки журналу, але й усіх 

наших авторів. Тому ми дуже вдячні усім нашим прихильникам, авторам 

опонентам, хто підтримував й направляв наш журнал у те русло і до тих висот, що 

ми вже досягли і намагаємось ще підкорити. Це не простий крок, бо в нашій 

країні, навряд чи, знайдеться подібний журнал, що має статус переміщеного і 

примикає до зони воєнних дій (у тому числі засновник), та все ж таки не залишає 

надій, переконань, амбіцій постійно трансформуватись та мати впевненість, що 

разом з нашими авторами, читачами та новою редакційною колегією ми зможемо 

підкороти найбільш престижні та визнані в нашій країні науково-метричні бази! 

Разом зі всіма Вами – ми велика сила і потужний науковий потенціал, що не дає 

нам змоги заспокоюватись на досягнутому, а заставляє рухатись вперед, 

змінюючи і трансформуючи на цьому шляху все на найкраще, гармонізуватись до 

тенденцій, визнаних у світовій науковій спільноті. То ж бажаю нам усім творчої 

наснаги і нових досягненнь. 
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