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1. Вкажіть, будь ласка, шифр спеціальності, на якій Ви навчаєтесь:

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

122 Комп’ютерні науки

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

281 Публічне управління та адміністрування
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2. Як Ви ділитеся напрацьованими результатами?
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3. З якою періодичністю відбувається звітування по виконаній роботі аспіранта?



4. Як чином відбувається звітування по виконаній роботі аспіранта?

Написання звітів звіт на кафедрі Коротка доповідь та звіт Дистанційно

Офіційно треба підготувати звіт за семестрову виконану роботу та представити на засіданні кафедри. Неофіційно можна звітувати перед 

своїм науковим керівником протягом навчально періоду, незалежно від часу.

доповідь на засіданні кафедри Обговорення на кафедрі Обоговорення отриманих результатів на засіданні кафедри

Складаю звіт та звітую на засіданні кафедри Щосеместру-відділу аспірантури та досить часто перед керівником

Аспірант оформлює звіт про виконану роботу                  Спілкування особисто згідно індивідуального плану

Презентація (опис) виконаної роботи на засіданні кафедри Доповідь науковому керівнику згідно індивідуального плану

Надання звіту по виконанню індивідуального плану наукової роботи у письмовому вигляді та усна доповідь на засіданні кафедри

звітування на засіданні кафедри в кінці семестру, а потім передача звітів підписаних науковим керівником до відділу аспірантури

Погодження звіту з науковим керівником, потім звітування на засіданні кафедри після закриття сесії

Згідно графіку освітнього процесу відбувається звітування на кафедрі. Також звітування здійснюється в індивідуальному плані наукової

роботи та індивідуальному навчальному плані аспіранта
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5. З якими міжнародними базами даних або пошуковими
системами Ви особисто знайомі, користуєтесь або користувалися?
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6. Чи Вас залучають до міжнародної
наукової спільноти за напрямом досліджень?

7. Яким чином Вас залучають до міжнародної
наукової спільноти за напрямом досліджень?



8. На Вашу думку, якою мірою корелює напрям Ваших власних
досліджень з дослідженнями Вашого наукового керівника?
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9. Поясніть, будь ласка, чому Ви вважаєте, що напрям Ваших власних
досліджень співпадає/частково співпадає/не співпадає з 
дослідженнями Вашого наукового керівника?

Дослідження керівника за цим напрямком, сумісна робота /Участь в одному проекті молодих вчених.

Частково співпадає, бо з плином часу з'являються нові технології та наукові методи.

Тому що теми маємо один проект/Суміжні сфери Згідно наукових публікацій керівника наші інтереси досить схожі

Дивився праці керівника У наукового керівника є публікації з/по моїм темам

викладання профільних предметів, участь в конференціях, публікації статей

Тому що мій керівник повністю розуміється на темі, яку я досліджую Бо вiн експерт тематики /Це підтверджується публікаціями

Правильно обрана тема дослідження Співпадає сфера дослідження (корпоративний сектор вітчизняної економіки)

Про це свідчать власні напрацювання керівника з тематики мого наукового дослідження

Частково співпадає, оскільки разом з науковим керівником працюємо над міжнародним проектом CyRaDARS,  але при цьому у наших 

дослідженнях проблема розглядається під різним кутом

Тому що він зацікавлений в моїх дослідженнях відповідні публікації наукового керівника пов'язані з моєю темою дослідження

Науковий керівник є доктором наук з моєї спеціальності, крім того він є керівником держбюджетної теми, що співзвучна з темою моєї

дисертаційної роботи

Оскільки план моєї дисертаційної роботи співпадає приблизно на 80% з публікаціями мого наукового керівника, а також спільна участь з 

ним у держбюджетній темі, що також повністю співпадає з напрямом моїх досліджень.

Тематика дослідження керівника та аспіранта частково співпадає, оскільки науковий керівник у своїх дослідженнях дотично торкався

проблемних аспектів тематики аспіранта Результат роботи
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10. Які шляхи популяризації академічної доброчесності, на Вашу думку, 
є найбільш ефективні?
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11. Як Ви вважаєте, що саме з переліченого нижче є дотриманням академічної доброчесності:



12. Як Ви вважаєте, що саме з переліченого нижче відноситься до проявів академічної недоброчесності:
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13.Опишіть, будь ласка, яким чином Ви залучаєтеся
до формування власного напряму досліджень?

Самостійно формую власне дослідження

Шляхом вивчення публікацій по темі дисертації, участю у семінарах, роботою з керівником.

Шляхом пропозиції щодо методик дослідження та використання певних знайомих технологій.

Експерименти/Статті/публікації Експериментальне дослідження наукової гіпотези

Роблю пропозиції науковому керівнику, обговорюю з ним опрацювання матеріалів дослідження

Працюю над дисертаційним дослідженням самостійно залучаюсь

інформація надана науковим керівником, інформація кафедри, оцінка досліджень інших написання статей, участь в конференціях

Ділюся ідеями та спостереженнями Самостійне виконання поставлених завдань

Напрям дослідження співпадає з функціями роботи в державному органі

Презентація результатів власного дослідження на конференціях, семінарах, круглих столах (національних та за кордоном)

обговорення з керівником теми дослідження, узгодженням її. Постійне консультування

Згідно напрацьованих доказових матеріалів обговорення з науковим керівником та консультантами

Поки що ніяк, але планується участь у держбюджетній темі

обговорення з науковим керівником, а також можуть вноситися деякі коригування під час засідання кафедри з іншими викладачами

Формування власного напряму досліджень здійснюється із урахуванням наукового спрямування кафедри де навчається аспірант, а також

наукового керівника та власних побажань (вільного вибору тематики) самого аспіранта. Тема має бути актуальною для сьогодення, та мати

соціально-економічну, технічну або іншу складову
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14. Як часто Ви проводите зустрічі з науковим керівником
(для обговорення напрацювань або певних питань/проблем)?
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15. Як Ви спілкуєтеся зі своїм науковим керівником?



16. Яких ресурсів Вам особисто не вистачає для власних досліджень?

Матеріальної бази На даний момент вистачає Адекватного технічного забезпечення вдома.    Обладнання

Зараз університет/кафедра активно роблять ремонти, закуповують нове електронне устаткування.

Мені достатньо ресурсів Певного обладнання

Вистачає всього Часу    все вистачає відкриті данні на рівні держави Всього вистачає Часових

Вистачає часу

Коштів за участь в конференціях Поки всього достатньо

На даний момент тільки старий і дуже повільний електронний девайс

людських та матеріальних Індивідуального графіку маю достатній доступ на даному етапі всього вистачає

Часу та натхнення

Деяких статистичних даних вистачає
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17. Чи залучаються Ваші викладачі (Вашої ОНП) до наукових досліджень?
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18. Якими інструментами особисто Ви користуєтеся для протидії порушенням
академічної доброчесності?

перевірка на плагіат Програмами пошуку плагіату На даний момент не стостергів академічної недоброчесності.

Не порушую самостійно.   Участь у конференціях-перевірка на плагіат Анти плагіат сервіси

Антиплагіат, перевірка першоджерел Програмою антиплагіат Стараюсь не допускати порушень

Контроль та увага до колег Роблю посилання.              сайт         перевірка на плагіат з допомогою е-ресурсів

Перевірка на плагіат Google Інструмент протидії плагіату

перевірка наявності академічного плагіату в наукових працях

програма перевірки на плагіат Не розголошення напрацювань сайти та програми з перевірки унікальності

При використанні матеріалу обов'язково зазначаю джерело взятої інформації

Стараюся писати оригінальні тексти, а також мені відомо про антиплагіатні системи Unicheck, antiplagiarism

Перевірка наукових робіт спеціалізованим програмним забезпеченням Unicheck
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19. Чи є для Вас корисною та актуальною інформація, що
розміщується на офіційному сайті університету?
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20. Чи є для Вас корисною та актуальною інформація, що розміщується на офіційному
сайті Вашої кафедри?



21. Якщо у Вас є пропозиції, що саме варто змінити – будь ласка напишіть

Все добре   Зменшити кількість безглуздих питань На даний момент пропозиції відсутні Не знаю

Варто змінити представлення про аспірантуру для студентів-магістрів на краще.  Більше уваги приділяти експериментам

(потрібно більше сучасного обладнання).

Безкоштовний Wifi в межах всього університету, а не тільки в їдальнях. Було б непогано встановити мягкі диванчики в 

коридорах по всьому універу (як в першому корпусі біля 333 ауд.). Енергозберігаючі вікна. В їдальнях/буфетах було б 

зручно розраховуватись банківською картою, а не тільки готівкою.

ок Побільше наукових керівников, таких як у мене:)

ні, немає потреби           Покращити оплату молодим вченим Нi Все влаштовує

Участь в конференціях повинен фінансуватись за рахунок держави. не має Пропозицій нема

на головному сайті змінити головне фото(воно якесь сумне), при наведенні курсором на нього, випливає напис "ЧДТУ". 
Англомовна версія сайту вимагає оновлення і покращення. Не погано б було розробити форму-документ, у якій був перелік
пропозицій від стейкхолдерів. Окреме вікно "Волонтерство" у якому містились усі новини та події з цього приводу

створити більше відкритих лекцій від представників зовнішних сейкхолдерів та представників бізнесу

Оновити меблі в аудиторіях Дякую все влаштовує
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Дякуємо за увагу!


