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Message from Editor-in-Chief 
 

International Journal of Education and Science (IJES), 

Vol. 2, No. 4 (2019) presents Abstracts of 

VІI International Scientific and Practical Conference 

“Current Issues of Education and Science”, and review 

of methodical manual published by KRPOCH 

Publishing. 
The Conference is initiated and supported by IJES co-

founder – Kharkiv Regional Public Organisation 

“Culture of Health” (KRPOCH). 

The aim of the Conference is scientific and practical 

analysis and systematisation of theoretical and 

methodological problems, discussion and summarising 

scientists’ research results, as well as development of 

organisational and methodological recommendations 

for their implementation in educators and researchers’s 

work. 

The Abstracts have been submitted in working 

languages of the Conference: English, and Ukrainian. 
The Abstracts reflect very diverse and comprehensive 

overview of IJES topics. The Abstracts are divided into 

directions: 

1. SOCIAL SCIENCES:  

Education & Educational Research;  

Psychology;  

Business & Economics. 

2. LIFE SCIENCES:  

Health Care Sciences. 

We encourage all our Conference presenters to 

consider submitting Manuscripts based on their 
Abstracts. 

IJES accepts both Original Research in the field of 

Social Sciences (Education & Educational Research; 

Psychology; Business & Economics) and Life Sciences 

(Health Care Sciences), and Review Articles, 

Overviews, Abstract, Reviews, Case Studies, Public 

Health Practice. 

All Manuscripts submitted for publication must go 

through the review process. IJES uses a double-blind 

review. 

All Open Access Articles apply under the terms of the 

Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), 
they are available on the IJES website. 

The IJES Editorial Board is working hard to increase 

the range of Journal metrics and indexing options 

available. 

We thank all Authors and Readers of IJES and hope for 

further cooperation. 

 

 

Dr. Yuriy Melnyk, 

Director of KRPOCH Publishing, 

Editor-in-Chief of IJES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення Головного Редактора 
 
У Міжнародному Журналі Освіти і Науки (МЖОН) 

у Т. 2, № 4 (2019) представлені резюме 

VІI Міжнародної науково-практичної конференції 

“Актуальні питання освіти і науки”, а також 

рецензію на методичний посібник, надрукований 

Видавництвом ХОГОКЗ. 

Конференція проводиться за ініціативою та при 

сприянні співзасновника МЖОН – Харківської 

обласної громадської організації “Культура 

Здоров’я” (ХОГОКЗ). 

Мета конференції – науково-практичний аналіз і 
систематизація теоретико-методологічних проблем, 

обговорення та узагальнення результатів наукових 

досліджень вчених, а також розробка 

організаційних та методичних рекомендацій щодо 

їх упровадження в роботу освітян і науковців. 

Резюме подані робочими мовами конференції: 

англійська, українська. 

Резюме відображають дуже різноманітний та 

комплексний огляд з тематики МЖОН. Резюме 

розподілені за розділами: 

1. СОЦІАЛЬНІ НАУКИ: 

- Освіта та педагогічні дослідження; 
- Психологія; 

- Бізнес та економіка; 

2. НАУКИ ПРО ЖИТТЯ: 

- Науки про здоров’я. 

Ми пропонуємо всім доповідачам конференції на 

основі їх Резюме розглянути можливість подання 

статей. 

МЖОН приймає як оригінальні дослідження в 

галузі соціальних наук (освіта та педагогічні 

дослідження; психологія; бізнес і економіка) та 

наук про життя (Науки про здоров’я), так і оглядові 
статті, огляди, резюме, рецензії, кейс-дослідження, 

практики суспільної охорони здоров’я.  

Всі рукописи, подані до публікації, повинні пройти 

процес рецензування. У МЖОН використовується 

подвійне сліпе рецензування. 

Всі статті Відкритого Доступу поширюються під 

термінами ліцензії Creative Commons Attribution 

License (CC BY 4.0), доступні на веб-сайті МЖОН. 

Редакційна колегія МЖОН наполегливо працює 

над збільшенням діапазону метрик журналу та 

індексування.  

Ми дякуємо усім авторам і читачам МЖОН та 
сподіваємось на подальшу співпрацю. 
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