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    Інститут магістратури, аспірантури та 

докторантури (ІнМАД) Вінницького 

національного технічного університету  

(ВНТУ) створений у 1996 році спочатку як 

департамент координації магістерської 

підготовки на всіх факультетах на виконання 

проекту за програмою TEMPUS – TACIS 

(Швеція, Данія, Україна). У 1997 р. до нього 

були приєднано аспірантуру та докторан-

туру, а пізніше – і спеціалізовані вчені ради.  

    ІнМАД впроваджує методологію та техно-

логію неперервної підготовки науковців від 

студентських років на старших курсах, через 

магістратуру та аспірантуру до захисту 

докторських дисертацій.  

   Аспірантуру у ВНТУ відкрито у 1976 р. 

Докторантуру – у 1988 р. Першу спецраду 

відкрито у 1978 р. На сьогодні у ВНТУ діє 5 

спецрад з 9 спеціальностей. З дня отримання 

статусу університету 20 квітня 1994 р. 

співробітниками та аспірантами ВНТУ 

захищено 68 докторських і 514 

кандидатських дисертацій. Середня 

ефективність аспірантури за період 2004-

2016 рр. складає 46%, з неї близько 80% – 

забезпечили випускники магістратури 

ІнМАД ВНТУ. 
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Мета конференції – обмін інноваціями та 

провідним досвідом у галузі підготовки наукових 

кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів 

наук та PhD) і магістрів як першого етапу 

підготовки та в галузях технічних наук; 

висвітлення і обговорення результатів наукових 

досліджень, основних проблем та перспектив 

наукової діяльності молоді; обмін досвідом та 

демонстрація практичних досягнень учасників 

конференції. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Проблеми та технології підготовки 

наукових кадрів в умовах інноваційного 

розвитку суспільства. 

2.  Екологія та екологічна безпека. 

3.  Автоматика, електромеханіка і системи 

управління. 

4.  Інформаційні технології, програмне 

забезпечення, проектування баз даних та веб-

дизайн. 

5.  Електротехніка, електроенергетика. 

6.  Фізична електроніка та електронне 

приладобудування, мікроелектроніка, 

нанотехнології 

7.  Радіотехнічні засоби та телекомунікація 

8.  Технології, матеріали і конструкції в 

будівництві та теплоенергетиці. 

9.  Автотранспорт, машинобудування та 

матеріалознавство. 

Секція №1 призначена для викладачів 

ВНЗ та спеціалістів з підготовки наукових 

кадрів. 

Секції №2-9 призначені для студентів, 

магістрантів, аспірантів та здобувачів. При 

поданні матеріалів в секції №2-9 вказується 

науковий керівник (обов’язково для 

студентів та магістрантів) та  подається 

рецензія фахівця даного напрямку з 

науковим ступенем.  

. 

 УМОВИ УЧАСТІ 

Не пізніше 15 травня 2017 р. необхідно 

зареєструватись на сайті: 

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/?conf=4&page

=registration, передати документи та 

завантажити матеріали на сайт не пізніше 20 

травня 2017 року.  
В оргкомітет подаються: матеріали 

доповіді з підписами авторів та наукового 

керівника, авторська довідка, рецензія 

(подається, якщо співавтором не є вчений з 

науковим ступенем).  

Допускається подання усіх документів та 

їх сканованих копій у електронному вигляді 

шляхом завантаження на сайт 

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?pag

e=add&conf=4. Зразки необхідних документів 

подано на сайті конференції. 

 Подання оригіналів паперових документів 

обов’язкове для опублікування в збірнику 

праць. Шаблони документів розміщені на 

сайті конференції. 

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Заочна.  

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Українська, англійська, російська. 

ПУБЛІКАЦІЇ 

Матеріали конференції будуть 

опубліковані на сайті конференції:  

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?pag

e=materials&conf=4. 

Результати досліджень, що містять нові 

наукові результати, можуть бути подані в 

вигляді статей та рекомендовані до видання у 

фахових міжнародних журналах ВНТУ (з 

переліку фахових видань ДАК/МОН 

України). 

 

 ОПЛАТА УЧАСТІ 

Участь у конференції та розміщення 

матеріалів на сайті – безкоштовна.     

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 

Обсяг матеріалів – 1-2 сторінки;  

формат – А4, гарнітура – MS Word; шрифт – 

Times New Roman, кегль (розмір) – 14, 

міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25 см. 

поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 

У лівому верхньому куті вказується УДК. 

Нижче – назва публікації (великими 

жирними літерами по центру з інтервалом 

перед і після абзацу 10pt). Нижче – 

інформація про авторів: прізвище та ім’я 

кожного автора (жирним), науковий ступінь, 

вчене звання, посада, назва установи, місто, 

країна. Далі – з попереднім інтервалом 10pt – 

текст.   У кінці тексту з інтервалом перед 

абзацом 10pt – «Список використаної 

літератури» (жирним і по центру). Посилання 

на літературні джерела подаються у 

квадратних дужках відповідно до порядку 

згадування. Наявність посилань є 

обов’язковою. Підпис до таблиці подається у 

вигляді «Таблиця <Номер> – <Назва>», а 

посилання – «табл. <Номер>». Підпис до 

рисунка – «Рисунок <Номер> – <Назва>», а 

посилання – «рис. <Номер>». Формули 

розміщуються від центру рядка і їх нумерація 

міститься в кінці рядка, завдяки засобам 

табуляції. 

Матеріали, які не відповідатимуть 

встановленим вимогам, розглядатися не 

будуть. Оргкомітет залишає за собою право 

відбору та редагування наукових доповідей. 
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