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Message from the Editor-in-Chief of International Journal of Education and Science, Vol. 4,
No. 1, 2021
Dear Readers and Authors,
It is a great honor for us to publish the International
Journal of Education and Science (IJES) for the fourth
year in a row.
There were some organizational and technical changes
at the beginning of 2021, of which we would like to
inform the readers and authors of the IJES.

Expansion and specification of scientific directions
of the IJES
Today’s
realities
required
combination
and
specification of scientific directions in the field of
social and behavioral sciences the IJES is dedicated to.
Such scientific directions as Social and Behavioral
Sciences: Education, Economics, and Law were
specified to ensure further more in-depth professional
specialization of the IJES.
Thus, the IJES remains a scientific periodical peerreviewed indexed journal providing a scientific
platform for presenting and discussing new trends and
problems in the social and behavioral sciences.

Changes in the IJES co-founders composition
The co-founders composition changed in March 2021:
Information Agency PROK, Latvian Republic –
Ukraine and Melnyk Yuriy Borysovych, Ukraine were
replaced by a new co-founder Kud Aleksandr
Aleksandrovich, Ukraine. Re-registration is taking
place in the Ministry of Justice of Ukraine.
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(https://ijes.culturehealth.org) and move it to a new and
more advanced platform (https://ijes.world).
The new IJES website is integrated with the website of
repository
of
the
KRPOCH
Publishing
(https://ekrpoch.culturehealth.org/handle/lib/58) based
on the DSpace platform.
This ensured greater integration of the IJES papers
with the global informational scientific space.
The IJES adheres to the principles of open access and
supports a greater global exchange of knowledge. The
Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)
applies to all papers.
For the authors’ convenience, the new website interface
now contains templates for all types of scientific
publications of the IJES, a bank of keywords, a catalog
of authors and their papers, etc.

Expansion of the IJES Editorial Board
Due to introduction of a new section “Law” in the IJES
and to ensure quality control of scientific publications
in this scientific field, the Editorial Board is being
changed (expanded) with the involvement of scientists
in this field.
Increase in the number IJES publication languages
For the previous three years, the IJES was published
only in two languages (English and Ukrainian). In
2021, the Editorial Council decided to publish the IJES
in three languages, namely in English, Ukrainian and
Russian.
Changes in the format of scientific papers in the
IJES
Due to the change in the number of languages in which
the IJES will be published, as well as new trends,
including regarding the references format (APA 7th
Style), the requirements for paper format have been
changed. You can read about the changes both in the
online version on the IJES website and in the printed
version at the end of the last issue.

Expansion of the list of international scientometric
databases, repositories and search engines that
include the IJES
For the three years of its existence, the IJES was
included in 20 international scientometric databases,
repositories and search engines, such as Crossref
System, Google Scholar (the USA); ISSN, ROAD
(France); EndNote (the UK); Publons (New Zealand);
Scilit (Switzerland); OpenAIRE (Norway); Index
Copernicus International (Poland); DRJI (India); RSCI
(Russia); OUCI, V.I. Vernadskiy National Library of
Ukraine (Ukraine), etc.
From now on, the IJES is indexed in the Main List of
Journals ICI ICV 2019: 80.33.

Updated paper design in the IJES
The design of title pages of papers has been changed
and improved. From now on, each paper has special ID
characters that contain hyperlinks to authors’ profiles at
http://orcid.org, as well as icons of the Creative
Commons Attribution License (CC BY 4.0) used by
the KRPOCH Publishing to publish papers in the IJES
with the appropriate hyperlink to the terms of this
license.
The title page of a paper has the logo and the image of
the first page of the cover of the journal issue. It
contains the following in three languages (English,
Ukrainian and Russian): the paper title, authors’ names,
their institutional belonging and country. In addition,
the paper history, abstract (structured by the paper
elements), DOI, JEL and UDC classifiers, as well as
information, how to cite this paper are also specified.
Each IJES page has the journal’s title in the footers, as
well as the volume and issue numbers, ISSNs, DOI,
logo.

Updated IJES logo
The Editorial Council has approved a new IJES logo,
which now represents the journal (Figure 1). Starting
from 2021, this logo replaces the previous one and is
placed on the website, as well as in all versions of the
IJES.
Figure 1
Logo of the International Journal of Education and
Science

Crossmark registration has been introduced for all
papers in the IJES
A standardized Crossmark button in all IJES papers
allows you to see the status of a content item and look
through any additional paper metadata of your choice.
The Crossmark button is part of the paper in PDF
format, which allows you to inform readers about any
changes made to the paper, regardless of the time of its
publication on the IJES website.

We thank all the authors and readers of the IJES and
look forward to further cooperation.
Take care and stay healthy!

Development of a new IJES website and its
integration with the website of repository of the
KRPOCH Publishing
The current development of IT technologies allowed
the editorial office to update the IJES website
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IJES, так і в друкованій версії наприкінці цього
номера.

Шановні читачі та автори!
Для нас велика честь уже 4-й рік поспіль
публікувати Міжнародний журнал освіти і науки /
International Journal of Education and Science (IJES).
На початку 2021 року відбулися деякі організаційні
та технічні зміни, про які ми маємо повідомити
читачам та авторам журналу IJES.

Оновлено дизайн статей у журналі IJES
Змінено та вдосконалено оформлення титульних
сторінок статей. Відтепер у кожної статті є
спеціальні ID-символи, що містять гіперпосилання
на авторські профілі на сайті http://orcid.org, а
також символічні зображення ліцензії Creative
Commons Attribution License (CC BY 4.0), яка
використовується видавництвом “ХОГОКЗ” для
публікації статей у журналі IJES із відповідним
гіперпосиланням на умови цієї ліцензії.
Титульна сторінка статті має зображення логотипа
та першої сторінки обкладинки номера журналу. На
ній трьома мовами (англійською, українською,
російською) зазначені: назва статті, прізвища та
імена авторів, їхня інституціональна приналежність
та країна. Крім того, наводяться інформація про
хронологію
розгляду
статті,
анотація
(структурована за елементами статті), DOI,
класифікатори JEL та УДК, а також інформація про
те, як цитувати цю статтю.
На кожній сторінці журналу IJES у колонтитулах
розміщується його назва, зазначаються випуск та
номер, ISSNs, DOI, емблема.

Зміни у складі співзасновників журналу IJES
У
березні
2021
року
змінився
склад
співзасновників: Інформаційне агентство PROK,
Латвійська Республіка – Україна та Мельник Юрій
Борисович,
Україна,
замінені
новим
співзасновником
–
Кудь
Александром
Александровичем, Україна. Наразі відбувається
процес перереєстрації в Міністерстві юстиції
України.
Розширення
та
конкретизація
наукових
напрямів журналу IJES
Реалії сьогодення вимагали поєднання та
конкретизації наукових напрямів у галузі
соціальних та поведінкових наук, яким присвячено
журнал IJES. Для подальшої більш поглибленої
професійної спеціалізації журналу IJES були
конкретизовані наукові напрями, а саме: соціальні
та поведінкові науки: освіта, економіка, право.
Отже, журнал IJES залишається науковим
періодичним
рецензованим
індексованим
журналом, який забезпечує наукову платформу для
представлення та обговорення нових тенденцій і
проблем у соціальних та поведінкових науках.

Запроваджено реєстрацію Crossmark для всіх
статей у журналі IJES
Запровадження стандартизованої кнопки Crossmark
у всіх статтях журналу IJES надає можливість
розкрити статус елементу контенту та відображати
будь-які додаткові метадані статті на вибір. Кнопка
Crossmark є частиною PDF-файла статті, що
дозволяє інформувати читачів про внесення будьяких змін до статті незалежно від часу її публікації
на сайті журналу IJES.

Розширення складу Редакційної Колегії журналу
IJES
У зв’язку з розширенням журналу IJES новим
розділом “Право” та для забезпечення контролю
якості наукових публікацій у цій науковій галузі
відбувається
зміна
(розширення)
складу
Редакційної Колегії із залученням науковців цієї
галузі знань.

Розроблення нового сайта журналу IJES та його
інтеграція із сайтом репозиторія видавництва
“ХОГОКЗ”
Сучасний розвиток ІТ-технологій дозволив редакції
провести модернізацію сайта журналу IJES
(https://ijes.culturehealth.org) та перенести його на
нову, більш сучасну платформу (https://ijes.world).
Новий сайт журналу IJES інтегрований із сайтом
репозитарія
Видавництва
“ХОГОКЗ”
(https://ekrpoch.culturehealth.org/handle/lib/58), який
розміщено на платформі DSpace.
Це забезпечило більшу інтеграцію статей журналу
IJES зі світовим інформаційним науковим
простором.
Журнал IJES дотримується принципів відкритого
доступу і підтримує більший глобальний обмін
знаннями. На всі статті поширюється дія ліцензії
Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).
Для зручності авторів у новому інтерфейсі сайта
додані шаблони всіх видів наукових публікацій

Розширення кількості мов видання журналу
IJES
Три попередні роки журнал IJES видавався
виключно двома мовами (англійською та
українською). У 2021 році редакційною радою
прийнято рішення про видання журналу IJES
трьома
мовами:
англійською,
українською,
російською.
Зміни щодо оформлення наукових статей у
журналі IJES
У зв’язку зі зміною кількості мов, якими
видаватиметься журнал IJES, а також новими
тенденціями, зокрема вимогами до оформлення
списку літератури (APA 7th Style), змінено вимоги
до оформлення статей. Зі змінами у вимогах можна
ознайомитися як в онлайн-версії на сайті журналу
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журналу IJES, створено банк ключових слів,
каталог авторів та їхніх статей тощо.

Оновлення емблеми журналу IJES
Редакційною радою затверджено нову емблему
журналу IJES, яка відтепер презентує журнал
(рисунок 1). Із 2021 року ця емблема замінює
попередню та розміщена на сайті, а також у всіх
версіях журналу IJES.

Розширення
переліку
міжнародних
наукометричних баз даних, репозиторіїв та
пошукових систем, у яких представлено журнал
IJES
За три роки свого існування журнал IJES вже
представлений у 20 міжнародних наукометричних
базах даних, репозитаріях та пошукових системах:
Crossref System, Google Scholar (США); ISSN,
ROAD (Франція); EndNote (Велика Британія);
Publons (Нова Зеландія); Scilit (Швейцарія);
OpenAIRE (Норвегія); Index Copernicus International
(Польща); DRJI (Індія); RSCI (Росія); OUCI,
V.I. Vernadskiy National Library of Ukraine (Україна)
та ін.
IJES проіндексовано в Основному списку журналів
ICI ICV 2019: 80.33.

Рисунок 1
Емблема Міжнародного журналу освіти і науки

Ми дякуємо всім авторам і читачам журналу IJES
та сподіваємось на подальшу співпрацю.
Бережіть себе та залишайтеся здоровими!

Сообщение Главного Редактора Международного журнала образования и науки, Т. 4,
No. 1, 2021
Уважаемые читатели и авторы!
Для нас большая честь уже 4-й год подряд
публиковать Международный журнал образования
и науки / International Journal of Education and
Science (IJES).
В начале 2021 года произошли некоторые
организационные и технические изменения, о
которых мы должны сообщить читателям и авторам
журнала IJES.

Расширение состава Редакционной Коллегии
журнала IJES
В связи с расширением журнала IJES новым
разделом “Право” и для обеспечения контроля
качества научных публикаций в данной научной
сфере происходит изменение (расширение) состава
Редакционной Коллегии с привлечением ученых
этой сферы знаний.

Изменения в составе соучредителей журнала
IJES
В марте 2021 года изменился состав соучредителей:
Информационное агентство PROK, Латвийская
Республика – Украина и Мельник Юрий
Борисович,
Украина,
заменены
новым
соучредителем
–
Кудь
Александром
Александровичем, Украина. На сегодняшний день
идет процесс перерегистрации в Министерстве
юстиции Украины.

Расширение количества языков журнала IJES
Три предыдущих года журнал IJES издавался
исключительно на двух языках (английском и
украинском). В 2021 году редакционным советом
принято решение об издании журнала IJES на трех
языках: английском, украинском, русском.
Изменения касательно оформления научных
статей в журнале IJES
В связи с изменением количества языков, на
которых будет издаваться журнал IJES, а также
новыми тенденциями, в том числе требованиями к
оформлению списка литературы (APA 7th Style),
изменены требования к оформлению статей. С
изменениями в требованиях можно ознакомиться
как в онлайн-версии на сайте журнала IJES, так и в
печатной версии в конце последнего номера.

Расширение
и
конкретизация
научных
направлений журнала IJES
Реалии настоящего требовали объединения и
конкретизации научных направлений в области
социальных и поведенческих наук, которым
посвящен журнал IJES. Для дальнейшей более
углубленной профессиональной специализации
журнала IJES были конкретизированы научные
направления,
а
именно:
социальные
и
поведенческие науки: образование, экономика,
право.
Итак,
журнал
IJES
остается
научным
периодическим
рецензированным
индексированным журналом, обеспечивающим
научную платформу для представления и
обсуждения новых тенденций и проблем в
социальных и поведенческих науках.

Обновлен дизайн статей в журнале IJES
Изменено и усовершенствовано оформление
титульных страниц статей. Теперь у каждой статьи
есть специальные ID-символы, которые содержат
гиперссылки на авторские профили на сайте
http://orcid.org, а также символические изображения
лицензии Creative Commons Attribution License (CC
BY 4.0), которая используется издательством
“ХОГОКЗ” для публикации статей в журнале IJES с
соответствующей гиперссылкой на условия этой
лицензии.
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Титульная страница статьи имеет изображение
логотипа и первой страницы обложки номера
журнала. На ней на трех языках (английском,
украинском, русском) указаны: название статьи,
фамилии и имена авторов, их институциональная
принадлежность и страна. Кроме того, приводятся
информация о хронологии рассмотрения статьи,
аннотация (структурированная по элементам
статьи), DOI, классификаторы JEL и УДК, а также
информация о том, как цитировать эту статью.
На каждой странице журнала IJES в колонтитулах
размещается его название, указываются выпуск и
номер, ISSNs, DOI, эмблема.

распространяется действие лицензии Creative
Commons Attribution License (CC BY 4.0).
Для удобства авторов в новом интерфейсе сайта
добавлены шаблоны всех видов научных
публикаций журнала IJES, создан банк ключевых
слов, каталог авторов и их статей и т. д.
Расширение
перечня
международных
наукометрических баз данных, репозиториев и
поисковых систем, в которых представлен
журнал IJES
За три года своего существования журнал IJES был
представлен
в
20
международных
наукометрических базах данных, репозиториях и
поисковых системах: Crossref System, Google
Scholar (США); ISSN, ROAD (Франция); EndNote
(Великобритания); Publons (Новая Зеландия); Scilit
(Швейцария);
OpenAIRE
(Норвегия);
Index
Copernicus International (Польша); DRJI (Индия);
RSCI (Россия); OUCI, V.I. Vernadskiy National
Library of Ukraine (Украина) и др.
IJES проиндексирован в Основном списке
журналов ICI ICV 2019: 80.33.

Внедрена регистрация Crossmark для всех
статей в журнале IJES
Внедрение стандартизированной кнопки Crossmark
во всех статьях журнала IJES дает возможность
раскрыть статус элемента контента и отображать
любые дополнительные метаданные статьи на
выбор. Кнопка Crossmark является частью PDFфайла статьи, что позволяет информировать
читателей о внесении любых изменений в статью
независимо от времени ее публикации на сайте
журнала IJES.

Обновление эмблемы журнала IJES
Редакционный совет утвердил новую эмблему
журнала IJES, которая теперь презентует журнал
(рисунок 1). С 2021 года эта эмблема заменяет
предыдущую и размещена на сайте, а также во всех
версиях журнала IJES.

Разработка нового сайта журнала IJES и его
интеграция с сайтом репозитория издательства
“ХОГОКЗ”
Современное развитие ІТ-технологий позволило
редакции провести модернизацию сайта журнала
IJES (https://ijes.culturehealth.org) и перенести его на
новую,
более
современную
платформу
(https://ijes.world).
Новый сайт журнала IJES интегрирован с сайтом
репозитория
издательства
“ХОГОКЗ”
(https://ekrpoch.culturehealth.org/handle/lib/58),
который размещен на платформе DSpace.
Это обеспечило большую интеграцию статей
журнала IJES с мировым информационным
научным пространством.
Журнал
IJES
придерживается
принципов
открытого доступа и поддерживает больший
глобальный обмен знаниями. На все статьи

Рисунок 1
Эмблема Международного журнала образования и
науки

Мы благодарим всех авторов и читателей журнала
IJES и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Берегите себя и оставайтесь здоровыми!

The electronic version of this article is complete. It can be found online in the IJES Archive
https://ijes.culturehealth.org/en/archive
and
in
the
KRPOCH
Publishing
Repository
https://ekrpoch.culturehealth.org/handle/lib/58
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