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Міжнародна конференція з історії, теорії та методики навчання (The International Conference on
History, Theory and Methodology of Learning – ICHTML) є рецензованої міжнародною
конференцією, яка охоплює міждисциплінарні дослідження в галузі освіти, навчання та
професійної підготовки, а також теорії та підходи, які використовуються в науках про навчання
і суміжних з ними. Мета Doctoral Consortium ICHTML 2020 – зорієнтувати здобувачів освітньонаукового ступеню “доктор філософії” на світові стандарти якості наукової роботи та надати
можливість презентувати свої здобутки. Запрошуємо до участі у передконференційному
семінарі та сподіваємось на плідну співпрацю.
Що і як подавати до участі у Doctoral Consortium ICHTML 2020
Здобувачі освітньо-наукового ступеню “доктор філософії” подають статті, в яких представлено
поточні результати їхніх дисертаційних досліджень та які підпадають під тематику
конференції. Вимоги до матеріалів Doctoral Consortium ICHTML 2020 відповідають вимогам
до всіх матеріалів конференції https://ichtml.org/2020/ichtml2020cfp_uk.pdf. Рецензування
здійснюється за вимогами, спільними для всіх учасників конференції. Крім того, матеріали
учасників Doctoral Consortium мають бути одноосібними, поданими англійською мовою, очно
представлені на конференції (презентація та виступ англійською).
ICHTML 2020 використовує для статей формат EDP Sciences, тому РЕТЕЛЬНО
ДОТРИМУЙТЕСЬ SHS Web of Conferences Editorial Guidelines (https://www.shsconferences.org/doc_journal/woc/shsconf_editorial_ guidelines.pdf) та Microsoft Word guidelines
(https://www.shs-conferences.org/doc_journal/woc/woc_2col.doc). При поданні матеріалів в
easychair.org оберіть Track: ICHTML2020 - Doctoral Consortium. Прийняті статті будуть
опубліковані у спеціальному випуску журналу SHS Web of Conferences (eISSN: 2261-2424 /
видавець: EDP Sciences) протягом двох місяців після конференції.
Місце проведення
Криворізький державний педагогічний університет (Кривий Ріг, Україна).
Контакти
Doctoral Consortium ICHTML 2020 З усіх питань, пов’язаних із семінаром здобувачів освітньонаукового ступеню “доктор
філософії”, звертайтесь до Надії Павлівни Козаченко
(n.p.kozachenko@gmail.com,
+380979667442)
ICHTML 2020 З усіх питань, пов’язаних із конференцією, звертайтесь до Віти Анатоліївни
Гаманюк (VitAna65@gmail.com, +380963485160) або Сергія Олексійовича Семерікова
(semerikov@gmail.com)

