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8–10 листопада 2019 року 
 

Інформація про захід 
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-

практичної конференції, яка відбудеться 8-10 листопада 2019 року, м. Харків, Україна. 

Конференція проводиться в Харківському національному економічному університеті 

ім. Семена Кузнеця за ініціативою та сприянням Науково-дослідного інституту ХОГОКЗ. 
 

Основні напрями роботи конференції 
1. Філософія та психологія сучасної освіти; 

2. Сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень у наукових галузях; 

3. Сучасні технологічні та методичні аспекти досліджень у економічній, педагогічній, 

психологічній, медичній та інших сферах; 

4. Соціально-психологічні проблеми організації та управління якістю освіти; 

5. Освітній менеджмент: організаційні, економічні, правові засоби реалізації в Україні 

та Європі; 

6. Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації; 

7. Сучасні реалії та перспективи розвитку закладів вищої освіти; 

8. Сучасна установа освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв'язки з 

громадськістю, піар-технології тощо). 
 

Конференцією передбачені 
 доповіді провідних фахівців галузі освіти, економіки, психології, медицини; 

 круглий стіл з обговоренням актуальних проблем конференції; 

 майстер-класи та вебінари з практичними прикладами та особистим досвідом. 
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Видання сертифікатів 
Усім учасникам конференції гарантується іменний сертифікат, який відповідає 

Європейським вимогам до апробації дисертацій та підвищенню кваліфікації:  

 надрукований на оригінальному бланку золотою 

фарбою із захисними елементами та QR кодами; 

 видається англійською мовою; 

 має індивідуальний серійний номер; 

 має спеціальну наклейку з відтисненням; 

 завірений підписами міжнародного Оргкомітету; 

 засвідчується відбитком печатки Оргкомітету. 

Цей документ свідчить про участь у Міжнародній 

науковій конференції, яка проходила за участю країн 

ЄС, і апробацію дисертаційного дослідження (Відповідно до п. 5.2, 7.3 розд. 2 Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого 

Наказом МОН України від 14.01.2016 р. №13). 

Сертифікати можна отримати в друкованому або електронному вигляді. 

Для отримання сертифікату учасника подача тез/статті не обов’язкова. 

Видання Міжнародних наукових періодичних рецензованих Журналів 
За результатами конференції буде видано Міжнародні наукові періодичні 

рецензовані Журнали. Електронна та друкована версії Журналів видаються в кольорі. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE ANNALS (IJSA) 

ISSN: 2617-2682; DOI: 10.26697/ijsa 

http://ijsa.culturehealth.org 

Рубрики Журналу IJSA:  

1. Соціальні науки: Педагогіка. Психологія.  

2. Науки про здоров’я.  

Наукові редактори – вчені з 15 країн в галузі соціології, педагогіки, 

психології, медицини. 

Мова публікації: англійська. 
 

INTERNATIONAL JOURNAL  

OF EDUCATION AND SCIENCE (IJЕS)   

р-ISSN: 2618-0553; e-ISSN: 2618-0561; DOI: 10.26697/ijеs 

http://ijes.culturehealth.org 

Рубрики Журналу IJES:  

1. Соціальні науки: Освіта, Психологія, Бізнес та економіка;  

2. Науки про здоров’я. 

Наукові редактори – вчені з 12 країн в галузі соціології, 

педагогіки, психології, економіки, медицини. 

Мова публікації: українська, англійська. 

ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛІВ IJSA, IJЕS у міжнародних наукометричних базах: 

 Crossref System (USA); 

 Index Copernicus International (Poland); 

 Scientific Indexing Services (USA); 

 CORE (United Kingdom); 

 Publons (New Zealand); 

 Scilit (Switzerland); 

 ROAD (France); 

 Google Scholar та інших. 
Розпочато підготовку Журналів по включенню в бази: Web of Science, Scopus. 
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Типові вихідні дані статті: 

Melnyk, Yu. B., & Pypenko, I. S. (2018). Training of future specialists in higher education 

institutions. International Journal of Science Annals, 1(1-2), 4–11. doi:10.26697/ijsa.2018.1-2.01 

З вимогами до оформлення тез і статей можна ознайомитися на сайтах: 

 

 

 

 

 

 

Інформація про участь 
Для участі в конференції просимо надіслати до 1 листопада 2019 р. наступні матеріали: 

1) реєстраційну карту в MS Word (назва файлу: Sidorenko А.А._Application Form); 

2) тези або статтю в науковий Журнал (назва: Sidorenko А.А._Abstract/Manuscript); 

3) супровідні документи (подаються для статей) з особистим підписом (назва: 

Sidorenko А.А._Agreement Form; Sidorenko А.А._Conflict of Interest Declaration); 

4) квитанцію про грошовий переказ в JPEG або PDF (назва: Sidorenko А.А._Fee). 

В темі листа вказати: участь у конференції АПОН-2019. 

Матеріали подаються в електронному вигляді на Еmail: sci.conferences.office@gmail.com 
 

Варіанти участі в конференції 
1. Участь з доповіддю / проведення майстер-класу особисто. Передбачає видання 

іменного сертифікату із зазначенням у ньому теми доповіді/майстер-класу. 

2. Участь з публікацією. Передбачає публікацію теми доповіді в сертифікаті та 

публікацію в Журналі (тез – 3 стор.). Можлива публікація статті (12-20 стор.). 

3. Участь без публікації тез/статті. Передбачає видання сертифікату учасника. 

Учасники можуть замовити: електронний або паперовий варіант сертифікату. 

Сертифікати для співавторів і паперовий варіант Журналу оплачуються окремо. 
 

Організаційний внесок 
Внесок за участь у конференції (300 грн.) передбачає покриття витрат на: 

1. Оформлення та видання іменного сертифікату учасника конф. (друк. або JPEG); 

2. Видання матеріалів конференції: Програми та Журналу (у форматі PDF); 

3. Редакційні послуги з оформлення тез (коректуру, верстку, макетування); 

4. Створення на сайті видавництва індивідуального URL тез для пошукових служб; 

5. Встановлення і реєстрацію на тези авторів індивідуального DOI (США);  

6. Публікацію матеріалів (тези 3 стор.) в Журналі IJSA або IJЕS; 

7. Поштові відправлення Журналів у Книжкову палату, провідні бібліотеки України; 

8. Реєстрацію тез у міжнародних наукометричних базах: Crossref, Google Scholar 

(USA); Copernicus (Poland); Scilit (Switzerland); Publons (New Zealand); ROAD (France), etc.  

Реквізити надаються після підтвердження прийняття матеріалів редакцією. 

Проїзд, проживання, харчування, поштові відправлення, друкований примірник Журналу 

цим внеском не передбачені. З будь-яких питань Ви можете звертатися до Оргкомітету. 
 

Контакти Оргкомітету 
Мельник Ю. Б., PhD, доц. (Голова); Пипенко І. С., PhD, доц. (Відповідальний Секретар) 

Сайт: http://conferences.culturehealth.org; Email: sci.conferences.office@gmail.com 


