ЕКСПЕРТНА АНКЕТА
проекту НДР молодих учених НАН України
(номер запиту №__________)

яка виконуватиметься
(назва установи за Статутом без скорочень та абревіатури, в якій виконуватиметься НДР за темою)

з «01» липня 2017 р. по «____» грудня 2018 р.
Експерт
(прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, посада, місце роботи)

Видана експерту «___» _________ 2017 р. Надійшла від експерта «___» __________ 2017 р.
Експертна оцінка (потрібне – обведіть):
1) «тема досліджень позитивно оцінюється і визнається пріоритетною для виконання»;
2) «тема досліджень є доцільною для виконання»;
3) «виконання теми досліджень є недоцільним».
НАУКОВИЙ ЗМІСТ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Загальна характеристика теми

□
□
□
□
□

зміст відповідає зазначеній галузі
знання
має фундаментальний характер
має міждисциплінарний характер
постановка задачі відрізняється
істотною науковою новизною
має прикладне значення

□
□
□
□
□

зміст не відповідає зазначеній
галузі знання
не має фундаментального
характеру
не має міждисциплінарного
характеру
наукова новизна в постановці
задачі несуттєва чи сумнівна
не має прикладного значення

Наукова значимість очікуваних результатів дослідження

□
□
□

внесуть значний внесок у сучасну науку
внесуть певний внесок у сучасну науку
буде розв’язана складна проблема або
отриманий великий обсяг
високоякісного корисного фактичного
матеріалу, що сприятиме прогресу даної

□
□
□

наукова значимість очікуваних
результатів неясна
очікувані результати не
матимуть суттєвого наукового
або практичного значення
результати знайдуть
застосування у суміжних
прикладних галузях як цінний
довідковий матеріал

□

галузі
будуть отримані результати, що
знайдуть широке використання у
подальших дослідженнях

□

Тема дослідження

□
□
□

сформульована чітко
актуальна
належить до пріоритетних напрямів
досліджень

Проблема дослідження

□
□

□
□

сформульована вперше
не вивчена сучасною наукою

Цілі і завдання дослідження визначені

□

□
□
□

□

чітко

Сучасний стан досліджень по даній проблемі
відображений
відображений докладно
частково

□

□

Методи дослідження

□
□

авторські (оригінальні)

Загальний план дослідження

□
□

обґрунтований повністю
виконання в зазначений
термін реальне

□
□

обґрунтований
частково
терміни занижені

Планований зміст і обсяг роботи на 2017 - 2018 рр.

□

передбачається конкретний план робіт

сформульована нечітко
неактуальна
не належить до пріоритетних
напрямків досліджень

всебічно досліджена наукою
є недостатньо вивченою
сучасною наукою

нечітко

□
□
□

обґрунтовані

результати будуть основою
нових прикладних досліджень

□

не відображений

не обґрунтовані
традиційні

□
□

не обґрунтований
терміни завищені

конкретний план робіт
відсутній

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВТОРА (ВИКОНАВЦІВ)
Науковий доробок

□

□

є значний доробок

є певний доробок

Оцінка кваліфікації автора (колективу)

□
□

□

автор (виконавці) здатні виконати
дослідження
заявленими силами і засобами
дослідження у зазначений термін не
може бути виконане

Публікації з даної теми

□

□

наявні

□

доробок відсутній

існують певні сумніви в
можливості автора(виконавців)
виконати дослідження

відсутні

ФІНАНСУВАННЯ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кошторис теми

□

□

завищений

оптимальний

□

занижений

ДОДАТКОВІ ЗАУВАЖЕННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ, ВИСНОВКИ

(експерт може у довільній формі навести додаткові аргументи на підтвердження оцінки теми дослідження)

Експерт

______________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

Голова конкурсної комісії _______________
(підпис)
« ____ » _______________ 2017 р.

____________________________________
(ініціали, прізвище)

