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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.  

   Аспірантура у ВНТУ відкрита у 1976 р. 

Докторантура – у 1988 р. Перша спецрада 

відкрита у 1978 р. У даний час діє 5 спецрад з 

12 спеціальностей, в аспірантурі – 22 

спеціальності. З дня отримання статусу 

університету 20 квітня 1994 р. у спецрадах 

ВНТУ захистилось 49 докторів і 432 

кандидати наук. Ефективність аспірантури 

традиційно складає 40-64%, середня 

ефективність за період 2004-2012 рр. складає 

47%, 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 таких кадрів; вивчення методологій та 

технологій, спрямованих на підвищення 

ефективності роботи аспірантури ВНЗ; освітлення 

та обговорення структури і змістовного 

наповнення магістерської кваліфікаційної роботи 

як основи майбутньої кандидатської дисертації; 

пошук напрямків зміцнення співпраці між 

навчальними закладами, у т.ч. закордонними; 

обмін досвідом з автоматизації управління 

навчальними процесом у магістратурі та 

аспірантурі; демонстрація практичних досягнень 

учасників конференції та ін. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Проблеми та задачі магістерських 

програм як першого етапу 

підготовки наукових кадрів. 

2. Проблеми та задачі підготовки 

кандидатів і докторів наук в 

умовах інноваційного розвитку 

суспільства та з урахуванням 

закордонного досвіду підготовки 

PhD. 

3. Інформаційно-комунікаційні 

технології в підготовці наукових 

кадрів. 

4. Дистанційна форма магістерської 

підготовки. 

5. Автоматизація документообігу та 

управління навчальним процесом. 

6. Створення веб-порталів і баз даних 

для підготовки наукових кадрів. 

7. Педагогічні та психологічні 

аспекти вищої школи. 
 

  

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Заочна. Матеріали направляються в 

електронному вигляді та завантажуються 

авторами на сайт конференції 

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/pnk2013/ 

 
 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Українська, англійська, російська. 
 

ПУБЛІКАЦІЇ 

Матеріали конференції будуть опубліковані 

на сайті конференції: 

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/pnk2013/ 

Статті, що містять нові наукові результати з 

технічних, педагогічних та економічних  

наук, будуть рекомендовані до видання у 

фахових міжнародних журналах (з переліку 

фахових видань ВАК/МОНМС України): 

 „Наукові праці Вінницького національного 

технічного університету”: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/ 

 „Вісник ВПІ”: http://visnyk.vntu.edu.ua 

 „Інформаційні технології та комп’ютерна 

інженерія”: http://itce.vntu.edu.ua 
 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ  

На сайтах журналів: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/ 

http://visnyk.vntu.edu.ua 

http://itce.vntu.edu.ua 

   

УМОВИ УЧАСТІ 

  Не пізніше 31 березня необхідно 

зареєструватись на сайті 

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/pnk2013/ і 

завантажити матеріали на сайт. До 25 

березня необхідно завантажити статтю (за 

бажанням автора).  

 

Участь у конференції та друк матеріалів 

на сайті безкоштовний. 

 

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

  Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок;  

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 – через один пробіл – назва публікації  

(великими жирними літерами по центру). 

Нижче (по центру) – ім’я та прізвище 

кожного автора (жирним), науковий ступінь, 

вчене звання, посада, назва установи, місто, 

країна. Далі – через один пробіл – текст.  

  У кінці тексту – через один пробіл –  

література (жирним і по центру). Посилання 

на літературні джерела подаються у 

квадратних дужках відповідно до порядку 

згадування. 

  Оргкомітет залишає за собою право відбору 

та редагування наукових доповідей. 

  Матеріали, які не відповідатимуть 

встановленим вимогам, розглядатися не 

будуть. 
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