ЗВІТ АСПІРАНТІВ І ЗДОБУВАЧІВ ФММ
Під час виступу на семінарі аспірати та здобувачі факультету
мають висвітлити наступне:
1. Тема дослідження.
2. Форма та рік навчання, кафедра, науковий керівник.
3. Актуальність роботи; ступінь розробки проблеми; зв’язок роботи з
науковими програмами, планами; мета і задачі дослідження; наукова
новизна (зокрема, які результати одержано вперше, що дістало
подальший розвиток та удосконалено); практичне значення
одержаних результатів; особистий внесок здобувача, апробація
результатів дослідження.
4. Методологія дослідження (методологічна база, основні якісні та
кількісні методи, які були чи будуть застосовані під час
дослідження).
5. Публікації за результати наукового дослідження (у тому числі,
фахові та інші публікації (наукові видання, закордонні публікації),
тези доповідей), виступи на наукових конференціях. Зазначити як
елементи наукової новизни висвітлені у фахових статях.
6. Структура дисертаційної роботи.
7. Основні результати дисертаційного дослідження. Окремо потрібно
вказати, що саме зроблено з часу попередньої атестації (виступі на
семінарі).
Присутність аспірантів і здобувачі та представників від кафедр,
які патронують наукову діяльність - обов’язкова.
Доповідь на семінарі бажано оформити в Power Point.
Підписаний науковим керівником відзив (див. додаток) подати
заступнику декана з наукової роботи під час проведення семінару.

Додаток

ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА
(Прізвище, ім’я, по батькові аспіранта чи здобувача)

(тема дисертаційного дослідження )

Апірант
Форма навчання (для аспірантів): денна

здобувач
заочна

Рік навчання: _________
Відсоток виконання роботи ____ %
Кількість готових розділів дисертації ____________ у т.ч. за останні рік _________
Загальна кількість публікацій : у фахових виданнях __________________________,
закордонних виданнях ____ (країни __________________________________________)
наукометничних виданнях ____, з них: (видання – н/м база) ______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Статті у інших виданнях ___; тези доповідей _________, з них закордонні _________.
У тому числі (за останній рік) : у фахових виданнях ______________,
закордонних виданнях ____ (країни __________________________________________)
наукометничних виданнях ____, з них: (видання – н/м база) ______________________
_________________________________________________________________________
Статті у інших виданнях ___ тези доповідей _________, з них закордонні _________
Кількість публікацій у «Економічному віснику НТУУ «КПІ» ____________________
у тому числі за останній рік: ________
Кількість конференцій: __________
у т.ч. доповідей на конференціях _________________ , з них закордонні ________
У яких конференціях, що проходять на базі ФММ НТУУ «КПІ» прийняв участь у
2014/2015 навчальному році та виступив з доповіддю ________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Шифри теми:
Участь у виконанні госпдоговірних та держзамовних
____U________
тем
____U________
____U________

Кількість слухань дисертації на кафедрі у 2014/2015 н.р. _____________ .
Дата останнього слухання дисертації на кафедрі «__» _____________ 201_ р.
Висновок кафедри за результатами слухання: _______________________________
Призначена кафедрою дата слухання дисертації на розширеному засіданні
кафедри (для аспірантів та здобувачів останнього року навчання): «__» ____________ 201_ р.
Наявність автореферату:

Так

Ні

(для аспірантів та здобувачів останнього року навчання)

Виконання педагогічного
навантаження

Виконано

Не виконано

(50 годин на рік)

Загальний висновок:

АТЕСТУВАТИ

УМОВНО
АТЕСТУВАТИ

НЕ
АТЕСТУВАТИ

Науковий керівник:

________________

_____________________

«___»______ 2015 р.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_______________

_____________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Завідувач кафедри

