
В очікуванні нових виборів, реформ та перетворень 

Наразі країна перебуває в очікуванні нових виборів президента України та 

можливих змін у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та у Міністерстві освіти і 

науки України (МОН). Останні зміни та реформи в галузі вищої освіти привнесли 

більше додаткових питань, ніж відповідей на ті трансформації, що були 

започатковані ще у 2016, проте ще й досі існує багато непорозумінь з приводу 

підготовки студентів за визначеними спеціальностями, відсутністю стандартів за 

ними, що викликає різницю у поглядах на різні освітні програми, але за одними і 

тими ж спеціальностями і т.п. Ще і досі МОН не визначилося, яким чином буде 

здійснюватись робота щодо перевірки якості освіти за допомогою незалежного 

агентства якості куди, до речі, увійшли представники зовсім різних і не всіх галузей 

знань, що не може не викликати певних дискусій з цього приводу та запитань: а 

куди саме рухається наша вища школа? Чи дійсно до тієї якості, яка була 

забезпечена випускникам й фахівцям у минулі роки і, яким ще й доці відчинені 

двері більшості провідних західних фірм з Європейського та Американського 

континентів? Чи така, яка за введеними індикаторами бюджетного фінансування 

примушує вже шукати більш дешеву вищу освіту за межами України. Більш того, 

проведене виїзне засідання МОН в Харкові з ректорами провідних вишів України у 

лютому – теж не внесло певних роз’яснень з цього приводу, особливо, хто і як буде 

вимірювати якість знань, а чи можна за одними бюджетними мірками визначати, 

наприклад, фінансування підготовки фахівців у різних регіонах України та у вишах, 

що мають різні умови навчання? Тому нічого іншого не залишається як 

дотримуватися позицій довічної фрази – «Поживемо – побачимо»!  

Проте життя не стоїть місці: редакція журналу рухається вперед попри усі 

бар’єри і перепони, позитиви й негативи у прийдешньому світі, бо ми – оптимісти, 

віримо та очікуємо розумних підходів до вищої освіти у нашій країні, виваженість 

тих кроків, що буде робити МОН на шляху до визначення якості не тільки в освіті, 

але й у визнанні рівня та категорій друкованих видань. Редакція журналу не змінює 

свого курсу щодо входження у нові науково-метричні бази та отриманні більш 

престижних рівнів фаховості, і просить наших прихильників, читачів, авторів, 

опонентів та рецензентів статей підтримати нас у цьому прагненні.  

Бажаємо усім нам наснаги та успіхів на шляху здійснення поставлених мрій, 

реалізації найкращих очікувань, що дають нам натхнення до нових звершень. 
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