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Message from Editor-in-Chief

Повідомлення Головного Редактора

Our community – our team and the author, no matter in
which countries they are located – has always been our
major priority. COVID-19 situation has made a
difference in the life plans of many people and
companies. We have taken a number of steps to ensure
the health of our team at this difficult time. I want to
assure all Authors and Readers of the Journal that we
will continue to work at full capacity, maintaining the
stated frequency of the Journal.
Many are already beginning to realise that the world
has changed, and never will be as before. Not only
individual companies will cease to exist, but entire
industries will be transformed. Under the new
conditions, specialists with completely different
competencies who are fluent in IT-technologies will be
needed. The problem of training/retraining of
specialists with an emphasis on maintaining the health
of staff becomes relevant for academic discussions.
COVID-19 situation has led to the cancellation of
many partnership meetings, academic events,
conferences. Some of them will have to take place at
distance. We were ready for new realities.
VІ International Scientific and Practical Conference
“Psychological and Pedagogical Problems of Modern
Specialist Formation” was initiated and supported by
IJES co-founders – Kharkiv Regional Public
Organisation “Culture of Health” (Ukraine) and
Simcord Information Services (Latvia) – with the
participation of partner organisations and scientists
from 5 continents.
This official international academic event is included in
the registers of the Ministry of Education and Science
of Ukraine, and the Ministry of Health of Ukraine.
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’
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 AND BEHAVIORAL SCIENCES:
Education;
Psychology.
2. LIFE SCIENCES:
Health Care Sciences.
We encourage all our Conference presenters to
consider submitting Manuscripts based on their
Abstracts.

Завжди нашим головним пріоритетом була наша
спільнота - наша команда і автора, в яких би
країнах вони не знаходилися. Ситуація з COVID-19
внесла зміну в життєві плани багатьох людей і
компаній. Ми зробили ряд кроків для збереження
здоров’я нашої команди в цей складний час. Хочу
запевнити всіх авторів і читачів Журналу, що ми
будемо продовжувати працювати на повну
потужність, дотримуючись заявленої періодичності
випусків Журналу.
Багато хто вже починає усвідомлювати, що світ
змінився, і ніколи не буде, як раніше. Перестануть
існувати не тільки окремі компанії, а й цілі галузі
будуть трансформовані. В нових умовах необхідні
будуть фахівці, котрі мають абсолютно інші
компетентності,
досконало
володіють
ІТтехнологіями. Проблема підготовки/перепідготовки
фахівців з акцентом на збереження здоров’я
персоналу стає актуальною для наукових дискусій.
Ситуація з COVID-19 призвела до скасування
багатьох партнерських зустрічей, наукових заходів,
конференцій. Деякі з них змушені будуть
проходити дистанційно. Ми виявилися готові до
нових реалій.
VI Міжнародна науково-практична конференція
“Психолого-педагогічні проблеми становлення
сучасного фахівця” проводиться за ініціативою та
при сприянні співзасновників Журналу –
Харківської обласної громадської організації
“Культура Здоров’я” (Україна) та Simcord
Information Services (Латвія) – та при участі
партнерських організацій і вчених з 5 континентів.
Цей офіційний міжнародний науковий захід
включений до реєстрів Міністерства освіти і науки
України та Міністерства охорони здоров’я України.
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.
Тези подані робочими мовами конференції:
англійська, українська.
Тези відображають дуже різноманітний та
комплексний огляд з тематики МЖОН. Тези
розподілені за розділами:
1. СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ:
- Освіта;
- Психологія.
2. НАУКИ ПРО ЖИТТЯ:
- Науки про здоров’я.
Ми пропонуємо всім доповідачам конференції на
основі їх тез розглянути можливість подання
статей.
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МЖОН приймає як оригінальні дослідження в
галузі соціальних наук (освіта, психологія,
економіка, право) та наук про життя (науки про
здоров’я), так і оглядові статті, стислі звіти,
рецензії, листи до редакції, тези.
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.
Журнал
зареєстровано
у
міжнародних
наукометричних і бібліографічних базах даних,
репозиторіях та пошукових системах: Crossref
System (USA); Index Copernicus International
(Poland); Scientific Indexing Services (USA); Publons
(New Zealand); Scilit (Switzerland); ROAD (France);
Google Scholar та ін.
Редакційна колегія МЖОН наполегливо працює
над збільшенням діапазону метрик журналу та
індексування.
Ми дякуємо усім авторам і читачам МЖОН та
сподіваємось на подальшу співпрацю.

IJES accepts both Original Research in the field of
Social Sciences (Education; Psychology; Economics;
Law) and Life Sciences (Health Care Sciences), and
Review Articles, Brief Reports, Reviews, Letters to the
Editor, Abstracts.
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.
IJES is presented in the international scientometric
bases and bibliographic databases, repositories, and
search engines: Crossref System (USA); Index
Copernicus International (Poland); Scientific Indexing
Services (USA); Publons (New Zealand); Scilit
(Switzerland); ROAD (France); Google Scholar etc.
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.
Take care of yourself and be healthy!

Бережіть себе та залишайтеся здоровими!
Dr. Melnyk Yuriy Borysovych
(http://orcid.org/0000-0002-8527-4638),
Doctor of Philosophy in Pedagogy,
Associate Professor, Professor of NANGU,
Director of KRPOCH Publishing, Ukraine
Editor-in-Chief of IJES
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