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Враховуючи новітні виклики, що постають перед українським
суспільством, сфера освіти та науки в Україні наразі зазнає значних
трансформацій. У новому Законі України “Про вищу освіту”, у проекті нової
редакції Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” та
інших нормативно-правових документах, що регулюють діяльність в сферах
освіти та науки і зазнають зараз суттєвих змін, значна увага серед іншого
приділяється підтримці наукової молоді, як основи інтелектуального скарбу
нації.
Згідно з наказом Ректора Київського національного університету імені
Тараса Шевченка від 17.02.2014, з метою активізації та сприяння професійному
росту молодих науковців університету, об’єднання їх зусиль для розробки
актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань та
розвитку інноваційної діяльності, в Університеті була створена Рада молодих
вчених.
Для здійснення своєї діяльності та реалізації поставлених перед нею задач
Рада молодих вчених потребує актуальної інформації щодо проблем, які наразі
виникають у молодих науковців нашого Університету. Збір та аналіз такої
інформації був основною метою проведення соціологічного дослідження
“Актуальні проблеми молодих вчених КНУ імені Тараса Шевченка”, результати
якого викладені у даному звіті.
Мета дослідження: за допомогою онлайн-опитування з’ясувати
проблеми молодих вчених Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
Завдання дослідження: встановити основні проблеми молодих вчених
Університету; виявити роль Університету у створенні та вирішенні цих
проблем; з’ясувати побажання та рекомендації молодих вчених Університету
щодо вдосконалення та розвитку молодої науки в Університеті.
Об’єкт дослідження (теоретичний):
проблеми молодих науковців.
Об’єкт дослідження (емпіричний): молоді науковці, спеціалісти,
аспіранти та викладачі Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: у віці до 35 років – спеціалісти без ступеню та кандидати наук; у віці
до 40 років – докторанти і доктори наук.
Предмет дослідження: проблеми молодих науковців Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Гіпотези дослідження:
1.
Одна з основних проблем молодих вчених Університету є недостатність
фінансування.
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2.
Рівень інформування науковців університету про можливості грантової
підтримки наукових досліджень, про відкриття нових грантів, проведення
конференцій та конкурсів тощо є дуже низьким.
3.
Більшість молодих вчених Університету при виборі тематики наукових
досліджень не керуються перспективами практичного використання та
комерціалізації своїх наукових результатів.
Польовий етап дослідження: червень - листопад 2014 року.
Генеральна сукупність:
Генеральною сукупністю дослідження є молоді науковці, спеціалісти,
аспіранти та викладачі Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: у віці до 35 років – спеціалісти без ступеню та кандидати наук; у віці
до 40 років – докторанти і доктори наук.
Методом збирання інформації в дослідженні було обрано онлайнанкетування. Після реєстрації на сайті Ради молодих вчених Університету
(http://rmn.knu.ua) респондентам відкривалось посилання на анкету
дослідження. Кількість молодих вчених Київського національного університету
імені Тараса Шевченка за даними відділу наукових кадрів та відділу науковопедагогічних кадрів становив на момент завершення опитування 2339 осіб, що
робить можливим використання вибіркового методу.
Вибіркова сукупність:
Окрім репрезентативності всіх молодих вчених Університету, виходячи з
завдань дослідження вибіркова сукупність мала забезпечити достатню
представленість молодих вчених кожного з факультетів/інститутів
Університету. Під час побудови вибіркової сукупності було застосовано
стратифікаційний принцип. Стратами виступали факультети та інститути що
входять до складу університету.
У межах страт обсяг вибірки був поділений пропорційно. Обсяг
ефективної вибірки склав 331 особу, що забезпечує помилку
репрезентативності на рівні 5% з довірчою ймовірністю 95%.
У таблиці 1 представлений статистичний опис розподілу молодих вчених
на факультетах та інститутах. В результаті округлення обсяг вибіркової
сукупності дослідження складає 332 респонденти.

№
№

Таблиця 1. Розподіл молодих вчених
по факультетам та інститутам Університету
Факультет/інститут
Кількість
% у ген.
Потрібна
молодих
сукупності
кількість
вчених
заповнених
анкет
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1 Географічний факультет

101

4,32

13

2 Економічний факультет

201

8,59

30

3 Історичний факультет

140

5,99

20

4 Механіко-математичний
факультет
5Факультет інформаційних
технологій
6 Факультет кібернетики

117

5,00

17

13

0,55

3

95

4,06

13

7 Інститут міжнародних
відносин
8 Факультет психології

146

6,24

20

106

4,53

17

9 Факультет радіофізики,
електроніки та комп'ютерних
систем
1 Факультет соціології

68

2,91

10

40

1,71

7

Фізичний факультет

115

4,92

17

179

7,65

26

119

5,09

17

243

10,39

33

53

2,27

7

305

13,04

43

80

3,42

10

171

7,31

23

14

0,60

3

33

1,41

3

2339

100

332

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
1
11.
1 Філософський факультет
12.
1

Хімічний факультет

13.
1 Юридичний факультет
14.
Навчально-науковий
1
інститут
15.
"Інститут геології"
1
Інститут філології
16.
1 Інститут журналістики
17.
1Навчально-науковий центр
18.
"Інститут біології"
1 Військовий інститут
19.
Інститут
2
високих технологій
20.
Всього

І. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБІРКИ
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Анкету онлайн-опитування заповнило 520 осіб, в результаті чого
здійснювався ремонт вибірки.
Респонденти репрезентують всі факультети університету. Детальний
розподіл опитаних за основними соціально-демографічними характеристиками
відображено на графіках та діаграмах.
Середній вік опитаних респондентів склав 27 років. Основна частина
опитаних потрапляє в інтервал від 23,5 до 30 років. Більше половини опитаних
респондентів (62%) мають науковий статус аспірантів, майже 7% асистенти,
29% - кандидати наук і 2% (11 осіб) доктори наук.
Діаграма 1. Науковий статус опитаних

Науковий статус
2%
аспірант

29%

асистент
кандидат наук
62%

7%

доктор наук

*Асистенти – молоді вчені без наукового ступеня

Діаграма 2. Стать респондентів
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Серед опитаних 70% жінок та 30% чоловіків.
Сімейний стан опитаних представлений на Діаграмі 3: 57% опитаних
ніколи не перебували в шлюбі; третина перебуває в зареєстрованому шлюбі;
перебуває у фактичному, але не зареєстрованому шлюбі майже 6% опитаних;
2,5% є офіційно розлученими.
Діаграма 3. Сімейний стан респондентів

Таблиця 2. Яке з цих тверджень найбільше відповідає
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фінансовому стану Вашого домогосподарства?
Нам не вистачає грошей навіть на харчування
Нам вистачає грошей на харчування, але купувати
одяг або взуття вже складно
Нам вистачає грошей на харчування, одяг і ми
можемо дещо відкладати, але цього недостатньо для
купівлі таких речей як, наприклад, холодильник або
телевізор
Ми можемо купувати деякі дорогі речі (як,
наприклад, холодильник або телевізор), але ми не можемо
дозволити собі все, що забажаємо
Ми можемо дозволити собі все, що забажаємо

3,1%
29,2%

36,8%

29,4%
1,5%

Як бачимо з таблиці 2, лише невелика кількість опитаних визначає себе
як дуже бідних (3,1%) або дуже багатих (1,5%). При цьому майже третина з
опитаних (29,2%) зазначили, що їм вистачає грошей лише на задоволення
елементарних потреб у їжі, а одяг або взуття купувати вже складно.
У виборі тематики досліджень найбільший вплив на молодих вчених
мають поради наукового керівника (64%) та досвід студентських
досліджень (56%). Також серед важливих факторів впливу опитані зазначають
сформовані напрямки роботи кафедри, наукової школи (33%), інтереси та
захоплення шкільних часів (26%), можливість кар'єрного росту при практичній
роботі за фахом (24%). Деталізація представлена в Таблиці 3.
Таблиця 3. Що найбільше вплинуло на Ваш вибір спеціальності і теми
дослідження (можна обрати не більше 4 варіантів)
Рекомендації сім'ї , родичів
17%
Інтереси та захоплення шкільних часів
26%
Досвід студентських досліджень
56%
Поради наукового керівника
64%
Сформовані напрямки роботи кафедри , наукової школи
33%
Доступність первинного матеріалу
12%
Заяви керівників держави , політиків
3%
Аналогічні наукові роботи, прочитані в публікаціях
14%
Виступи колег на конференціях, виставках
9%
Замовлення підприємства або організації , підтримка з їх боку 3%
Перспективи впровадження та/або комерціалізації результатів 17%
з отриманням ефекту
Можливість кар'єрного росту при практичній роботі за фахом 24%
Наявність в навчальному закладі (місті) вченої ради за
4%
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спеціальністю
Інше

5%

Серед варіантів «Інше» було зазначено: атмосфера в робочому колективі;
цікавість теми; відповідний досвід практичної роботи; досвід участі в
закордонних стажуваннях та інших заходах.
ІІ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК
Діаграма 4. Джерела інформації про наукові заходи

Як видно з Діаграми 4, найбільш поширеними джерелами інформації
про наукові заходи є друзі або зв’язки з організаторами (56%), тематичні
розсилки (53,9%) та сайти організаторів заходів (53,7%). Тому люди, які
цікавляться науковими заходами добувають інформацію про них самостійно.
Близько 10% респондентів вказали Раду молодих вчених університету, як
джерело інформації про наукові заходи. Слід зазначити, що на момент
завершення опитування (листопад 2014 року) Рада молодих вчених лише
почала налагоджувати роботу з інформування молодих вчених університету.
Далі розглянемо таблицю найбільш ефективних шляхів просування
інформації. Респондентам пропонувалося оцінити за 5-бальною шкалою
перспективність використання різних способів для просування інформації про
свої наукові розробки (5 - найбільш перспективно , 1 - найменш перспективно).
Таблиця 4. Найбільш ефективні шляхи просування інформації про власні
наукові дослідження та розробки
Середньоквадр.
Шляхи просування
Оцінка
відхилення
Участь у конференціях та
0,985
4,18
форумах
1,247
Публікації
в
журналах,
3,83
8

виданнях навчальних закладів і НДІ
Видання власних посібників,
1,285
3,54
монографій, методичних матеріалів
Інтернет - проекти наукової,
1,237
3,50
соціальної, технічної тематики
Конкурси
наукових
робіт,
1,191
інноваційних проектів, соціальних
3,48
ініціатив
Засоби масової інформації
3,18
1,416
Соціальні мережі
3,14
1,396
Виставки, інвестиційні форуми
3,02
1,379
Громадські слухання, круглі
1,378
столи з представниками органів влади
2,95
та реального сектора
Публікації у виданнях органів
1,312
2,66
влади, підприємств реального сектора
Як бачимо з Таблиці 4, найбільш ефективними шляхами просування
інформації про власні дослідження та розробки респонденти вважають
участь у конференціях і форумах, а також публікації у періодичних
виданнях навчальних закладів та НДІ. Інші шляхи поширення інформації
респонденти оцінюють на «задовільно».
Наступна Діаграма 5 представляє оцінки рівня інформування про гранти
та грантову підтримку.
Діаграма 5. Оцінка рівня інформування про гранти та грантову
підтримку

Можна помітити, що майже 40% респондентів не отримують інформацію
про наукові гранти і навіть не знають, де її знайти, а ще 46,3% респондентів
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невдоволені якістю цієї інформації. Це вказує
інформування про гранти та грантову підтримку.

на

низький рівень

ІІІ. ПРОБЛЕМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Середній показник серед молодих вчених університету по кількості
опублікованих статей у провідних рецензованих журналах (що входять до
списку ДАК і міжнародних) становить 10 статей.
Середній
показник
кількості статей для технічних наук - 11; для соціогуманітарних наук - 9; для
природничих наук - 11.
Згідно з нашою класифікацією до технічних наук ми відносимо –
механіко-математичний факультет, факультет радіофізики, електроніки та
комп’ютерних систем, факультет кібернетики, інститут високих технологій,
факультет інформаційних технологій, військовий інститут;
до соціогцманітарних наук – інститут філології, філософський факультет,
економічний факультет, факультет психології, факультет соціології, історичний
факультет, інститут міжнародних відносин, інститут журналістики, юридичний
факультет;
до природничих наук – фізичний, хімічний, географічний факультети,
інститут біології та інститут геології.
Середній показник кількості монографій серед молодих вчених
університету становить 0,3.
Таблиця 5. Коли Ви почали працювати над науковою тематикою, якою
займаєтеся зараз?
Відсотки
працюючи над дипломом

33,8%

після вступу в аспірантуру

43,3%

після вступу в докторантуру

0,8%

з початку наукової роботи в університеті (інституті)

17,2%

інше

4,9%

Отже, як бачимо з таблиці 5, вже третина респондентів визначається з
темою досліджень ще в студентські роки, понад 40% при вступі в аспірантуру.
Тепер звернемось до питання про допомогу в науковій роботі. Питання,
поставлене в анкеті, звучало так: «Що Вам допомогло і допомагає в науковій
роботі (відзначте в процентному відношенні)?» Освіта в середньому допомагає
молодим вченим на 42%; співпраця з науковим керівником – на 38%;
спілкування з колегами – на 24%; власні дослідження/освіта – на 41%;
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дані/досвід, набуті в результаті поїздок і т.і. – на 23%; участь у
конкурсах/проектах – на 16%.
Діаграма 6. Що Вам допомогло і допомагає в науковій роботі?

Що Вам допомогло і допомагає в
науковій роботі ?
42%
38%

41%
24%

23%
16%

З цього можна зробити висновок, що в науковій діяльності молодим
вченим нашого Університету найбільше допомагає їх освіта (42%) та досвід
власних досліджень (41%), а також співробітництво з науковим керівником
(38%). Участь у конкурсах та проектах, дані та досвід набуті під час відряджень
та поїздок, спілкування з колегами молоді вчені лише частково використовують
у своїй роботі (респонденти вказали їх допомогу лише на рівні 16-25%). Тому
при планування додаткових заходів та лекцій для молодих вчених, слід
звернути увагу на заходи, що будуть спрямовані зокрема, на особистісний
розвиток науковців.
Наступне питання анкети пов’язано з технічною базою, яку опитувані
визначили як необхідну для проведення наукових досліджень. Результати
представлені на Діаграмі 7. З неї ми бачимо, що 81% респондентів зазначили,
що доступ до друкованих та електронних видань й мережі Інтернет є
необхідними для здійснення наукової роботи. Потребу в обладнанні,
матеріалах, реактивах тощо виразили 29% опитаних. В обладнанні спільного
доступу (центри колективного користування) зацікавлено 25% молодих вчених.
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Діаграма 7.Технічна база, необхідна для проведення наукових досліджень

Якщо розглядати цю ситуацію по напрямках наукових досліджень, то
потреба в обладнанні спільного доступу (центри колективного користування)
для соціогуманітарних наук становить 19%; для природничих наук – 16%; для
технічних наук – 29%.
Потребують матеріально-технічної бази (обладнання, матеріали, реактиви
тощо) на соціогуманітарних науках – 28% молодих вчених; на природничих
науках – 12%; на технічних науках – 53%.
Про необхідність в інформаційних ресурсах (друковані та електронні
видання, інтернет і т.п) заявили на соціогумантірному напрямку – 65%
респондентів; на природничому напрямку – 69%; на технічному напрямку –
87%.
85,5% опитаних молодих науковців Університету зазначили, що після
захисту дисертації продовжують активно займатися науковими дослідженнями.
Диплом магістра чи кандидата наук закордонного вищу має лише 2%
опитаних (7 осіб). З них 2 особи мають диплом доктора філософії (PhD) та 5
осіб мають диплом магістра.
Стажування за кордоном проходило 16% опитаних. Із них приблизно
чверть молодих науковців проходили стажування в якості науковця/викладача,
ще одна чверть – в якості аспіранта, 42% - в якості студента. Дані представлені
на Діаграмі 8.
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Діаграма 8. В якості кого, Ви проходили стажування за кордоном?

Участь у програмі 100+100+100 брали участь тільки 1,5% опитаних
респондентів (6 осіб).
Досить несподіваними є цифри, отримані з відповідей на питання щодо
грантів. Так, 50% опитаних зазначили, що вони зацікавлені в написанні
грантів для проведення наукових досліджень в якості керівника проекту,
три четверті опитаних (76%) бажають писати гранти для проведенні
наукових досліджень, де вони були б виконавцями проекту. Лише 5%
опитаних брали участь у наукових проектах в якості керівника, та 27% в якості
виконавця. При цьому 69% опитаних жодного разу не подавали заявки на
гранти. На грант Президента України подавали заявку 8% опитаних, на
Білатеральний грант – 2 %, заявку в CRDF Global – 1,5%, Фонд Фулбрайта –
2%, Рамкова програма – 3,3%. Дані представлені на Діаграмі 10.
Діаграма 9. На який тип гранта Ви подавали заявку?

Серед інших варіантів зазначено Фонд Гумбольдта, DAAD, Грант на
навчання в закордонному ВНЗ, Фонд BMBF, Гранти Європейської комісії,
Travelgrant SEP, International project Imperial Barrel Award, KPI Startups, ERSE,
Гранти МОН України, ЗАВТРА.UA, конкурс проектів Відділення цільової
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підготовки Київського національного університету при НАНУ, Erasmus,
TEMPUS, Конкурс проектів молодих вчених КНУ, проект Відділення цільової
підготовки, Rufford, Coimbra, комерційні фармакологічні дослідження та ін.
Враховуючи, що 69% опитаних ніколи не подавали заявки на
отримання грантів, свою зацікавленість в існуванні в університеті
грантової системи підтримки наукових досліджень виявили 87% молодих
вчених, 1,5% не підтримали цю пропозицію і 11% не визначились.
Діаграма 10.Чи вважаєте Ви за потрібне, щоб в університеті існувала
грантова система підтримки наукових досліджень?

Три чверті опитаних (75%) виявили своє бажання в написанні грантів в
яких би брали участь представники різних спеціальностей (міждисциплінарні
гранти), 19% не визначились, не підтримують цю пропозицію 6% (Діаграма 11).
Діаграма 11. Чи зацікавлені Ви в написанні грантів в яких би брали
участь представники різних спеціальностей (міждисциплінарні гранти)?

Чи зацікавлені Ви в написанні грантів в яких
би брали участь представники різних
спеціальностей (міждисциплінарні гранти)?
6%

19%

Так
75%

Ні
Важко відповісти
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70% молодих вчених університету вважають, що в Україні не
достатньо грантів для підтримки наукових досліджень, 4% вважають, що
таких грантів вистачає, не визначилися з відповіддю 26%.
Ступінь прозорості процедури експертної оцінки грантів для проведення
наукових досліджень в Україні респонденти оцінили в 4-5 балів з 10, де 1 –
найнижча оцінка, 10 – найвища. Таким чином, ступінь прозорості експертної
оцінки респонденти визначають як середню.
Отже, проаналізувавши результати опитування в групі питань про гранти,
можна говорити про високу зацікавленість серед молодих вчених університету
в грантовій підтримці їх досліджень та конкурсному принципі відбору
наукових проектів для фінансування. Водночас, доводиться констатувати, що
ця активність наразі проявляється лише на словах, оскільки 69% респондентів
зазначили, що ніколи не подавали заявки на отримання грантів. Однією з
основних проблем, що заважає реалізації цієї активності, є низький рівень
поінформованості щодо існуючих грантів (див. Діаграму 5).
Діаграма 12. Якщо б Ви отримали початковий капітал для відкриття на
базі Університету компанії, чи є у Вас ідея чим ця компанія має займатися?

Участь університету по 10-бальній шкалі у підтримці молодих
науковців респонденти оцінюють в середньому на 4 бали, де 1 – найнижча
оцінка, 10 – найвища.
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Діаграма 13. Що є перешкодою для участі молодих вчених університету в
різних українських та зарубіжних проектах та програмах?
Що є перешкодою для участі молодих вчених університету в
різних українських та зарубіжних проектах та програмах
безініціативність і очікування, що це має
робити керівник

22%

зайнятість викладацькою діяльністю

23%

рівень власних наукових досліджень
мовний бар'єр
відсутність необхідної інформації про терміни
і умови

відсутність фінансування

21%

23%
33%
51%

Внесок проблеми у створення перешкоди респонденти зазначали у
процентному відношенні. Як видно з Діаграми 13, молоді вчені бачать
основною перешкодою своєї участі в українських та зарубіжних проектах
відсутність фінансування – опитані зазначили, що саме від фінансового
забезпечення наполовину залежить їх участь в таких заходах. Також значною
перешкодою вони вбачають у відсутності необхідної інформації про терміни та
умови участі в таких проектах.
За останні 5 років молоді вчені в середньому брали участь:
- в одній регіональній конференцій (взагалі не брали участь в таких
конференціях 63%);
- у двох міжрегіональних та всеукраїнських конференціях (взагалі не
брали участь в таких конференціях 34%);
- у трьох міжнародних конференціях на території України (взагалі не
брали участь в таких конференціях 19%);
- в одній міжнародній конференції за кордоном (взагалі не брали
участь в таких конференціях 47%).
Інформація про джерела фінансування поїздок на конференції
представлена на Діаграмі 14. З неї чітко видно, що в основному свою участь в
різноманітних конференціях молоді вчені фінансують за власний рахунок. Як
наслідок, 71% опитаних вказали основною перешкодою для участі у
конференціях відсутність фінансування (див. Діаграму 15).
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Діаграма 14. Фінансування поїздок на конференції.

Діаграма 15. Що обмежує участь молодих вчених у конференціях.

Що обмежує Вашу участь у конференціях?
(респонденти обирали декілька варіантів)
відсутність інформації де
проходять конференції
відсутність фінансування

12%
14%

труднощі в отриманні грантів на
участь у конференціях

29%
71%

рівень власних наукових
досліджень

30%
відсутність власної зацікавленості

Приємно вражає відсоток опитаних, що й надалі планують постійно
працювати у сфері науки і вищої освіти (в Україні, або за кордоном) – 79%, не
визначились 15% і лише 6% планують змінити область професійної діяльності.
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Діаграма 16. Чи плануєте Ви надалі працювати у сфері науки і освіти?

0,6%
5,2%

Чи плануєте Ви далі постійно
працювати у сфері науки і вищої освіти
( або в Україні, або за кордоном ) ?
Так,безумовно

15%

41%

Так,звеликоюймовірністю
Щеневизначився

38%

Наврядчи,алеменібудекорисний
набутийдосвіднауковоїдіяльності
Наврядчи,ісумніваюся,щодосвід
науковоїдіяльностіменізгодиться

На Діаграмі 17 представлені результати, що характеризують ставлення
молодих вчених до практичного застосування та комерціалізації їх результатів.
Лише 3% опитаних зазначили, що їх не цікавить перспектива комерціалізації та
практичного використання їхніх наукових досліджень. 44% респондентів
зазначили, що це їх цікавить у тій же мірі, що й науковий інтерес у вирішенні
даної проблеми. Для 36% молодих вчених момент можливої майбутньої
комерціалізації був вирішальним при виборі тематики досліджень.
Діаграма 17. Чи важливі для Вас перспективи практичного використання
та комерціалізації Ваших наукових результатів?
Чи важливі для Вас перспективи практичного використання
та комерціалізації Ваших наукових результатів?

Так, це визначальний момент у
виборі наукової тематики

3%
17%

44%

36%

Так, це має не менше значення
, ніж суто науковий інтерес
Так, але це не головне , в першу
чергу мене цікавить науковий
результат сам по собі
Ні , мене не цікавить практичне
використання моїх наукових
результатів
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Досить високий відсоток респондентів планують продовжити свою
професійну діяльність у сфері науки і вищої освіти за кордоном – близько 29%.
При чому 26% планує попрацювати там деякий час, а потім повернутися в
Україну і лише 3% планують працювати за кордоном на постійній основі.
Мають бажання працювати в українській науково-освітній сфері 30% опитаних.
Прийнятними джерелами доходів молоді вчені Університету вважають:

участь у наукових проектах / роботах – 42%;

викладацька діяльність – 46%;

створення власного бізнесу – 39%;

робота в інших організаціях – 50%.
Як альтернативний варіант доходу респонденти також зазначали
репетиторство та підвищення заробітної плати (наприклад, через отримання
повної ставки).
Своїми умовами праці задоволені 65% опитаних, 24% незадоволених,
11% не визначились з відповіддю.
IV. Соціально-побутові умови
Діаграма 18. Житлово-побутові умови

Як видно з Діаграми 18 власним житлом забезпечено лише близько
третини опитаних (31,5%).
Дітей мають 15% молодих вчених університету. Майже три чверті тих,
хто має дітей виховує 1 дитину, двох дітей мають 24% респондентів.
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Годувальником себе у родині вважає 21% респондентів. Це можна
пояснити тим, що по-перше більшість тих, хто заповнив анкету дослідження є
жінками (70 %), по-друге частина молодих вчених (33%) живе з батьками.
V. ВІДКРИТІ ПИТАННЯ
Респондентам, що взяли участь в опитуванні, було запропоновано
відповісти також на ряд відкритих питань в яких варіантів відповіді не
пропонувалось. Відповіді на відкриті питання були проаналізовані, узагальнені
та представлені у вигляді таблиць за основними смисловими категоріями.
Вся інформація представлена в цій таблиці ґрунтується на знаннях та
переконаннях респондентів.
Які проблеми, на Ваш погляд, існують в Університеті?
ПРОБЛЕМИ
ДЕТАЛІЗАЦІЯ
Побутові

Низька забезпеченість новим обладнанням;
проблеми

Відсутність капітальних ремонтів в
навчальних корпусах (зокрема, на ВДНГ)

Відсутність капітальних ремонтів в
гуртожитках студмістечка (зокрема 11, 16)

Погане опалення корпусів

Відсутність вільного інтернету в усіх
корпусах

Холодні приміщення лабораторій (+12
градусів)

Відсутність гарячої води (критично при
митті хімічного посуду)
Кадрове
забезпечення

Факультетські
проблеми

•
Багато викладачів та співробітників
тримають «з жалю, або по дружбі»;

Не встановлений термін «пенсії» та
завершення наукової роботи. Через це не вистачає
місць молодим вченим;

не зацікавленість університету у створенні
нових робочих місць та наукових підрозділів;

постійне скорочення НДЧ;

Відділ міжнародних зв'язків працює "сам
на себе"

Відсутність щорічної відпустки для
аспірантів.

низька налагодженість співпраці між
факультетами та інститутами;

на деяких факультетах в магістратурі
читаються зайві курси з метою «догрузки» викладачів
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годинами (історичний).
Адміністратив
ні проблеми

•
багато підрозділів, що дублюють роботу
один одного;
•
бюрократія;
•
відсутність єдиної інформаційної служби;
•
відсутність електронного документообігу;
•
ускладнені процедури відряджень та
відсутність на них фінансування .

Проблеми, що
стосуються
науки


недостатнє
фінансування
науководослідних робіт;

відсутність матеріалів та устаткування для
проведення досліджень;

відсутність/непродуманість/незрозумілість
наукової політики в Університеті;

відсутність системи якісної підтримки
впровадження результатів наукової діяльності в
виробничу практику;

"радянський" підхід до наукової роботи;

низький
рівень
досвіду
участі
у
міжнародних проектах та конференціях;

відсутність прозорого розподілу коштів на
наукові дослідження;

закрита
система
грантів
всередині
університету;

застарілі програми викладання деяких
дисциплін;

відсутність фахових журналів (бажано
англійською мовою);

недостатньо
широка
підписка
на
міжнародні наукові журнали;

відсутність наукової мобільності.
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

В результаті дослідження були встановлені основні проблеми молодих
вчених університету. Зокрема були підтверджені дві з трьох гіпотез
дослідження:
1.
Однією з основних проблем молодих вчених університету є
недостатність фінансування;
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2.
Рівень інформування науковців університету про можливості
грантової підтримки наукових досліджень, про відкриття нових грантів,
проведення конференцій та конкурсів тощо є дуже низьким.
Враховуючи, що 80% опитаних заявили про те, що комерціалізація і
практичне використання набутих результатів були важливими для них при
виборі теми наукового дослідження, гіпотеза про те, що більшість молодих
вчених при виборі теми наукового дослідження не керуються перспективами
практичного використання та комерціалізації своїх наукових результатів,
навпаки була спростована.
 Наразі серед молодих вчених університету існують реальні проблеми з
інформуванням про наукові заходи та про гранти і грантову підтримку. Майже
40% респондентів не отримують інформацію про наукові гранти і навіть не
знають, де її знайти, а 46,3% респондентів невдоволені якістю цієї інформації.
 Більш за все молодим вченим нашого університету у науковій діяльності
допомагає їх освіта, співробітництво з науковим керівником та власні
дослідження або додатково отримана освіта. Участь у конкурсах та проектах,
дані та досвід набуті в ході поїздок та спілкування з колегами молоді вчені
лише частково використовують у своїй роботі (респонденти визначили їх
допомогу лише на 16-25%). Тому при планування додаткових заходів та лекцій
для молодих вчених, слід звернути увагу на заходи, що будуть спрямовані
зокрема, на особистісний розвиток науковців.
 81% респондентів визначили друковані та електронні видання, Інтернет
тощо потрібними для здійснення наукової роботи. Потребу в обладнанні,
матеріалах, реактивах тощо виразили 29% опитаних. В обладнанні спільного
доступу (центри колективного користування) зацікавлено 25% молодих вчених.
 50% опитаних зазначили, що зацікавлені в написанні грантів для
проведення наукових досліджень, де вони були б керівником проекту.
 А 75% опитаних повідомили, що є зацікавленими в написанні грантів для
проведенні наукових досліджень, де вони були б виконавцями проекту.
 69% респондентів ніколи не подавали заявки на отримання гранту.
 Свою зацікавленість в існуванні в університеті грантової системи
підтримки освіти наукових досліджень виявили 87% молодих вчених.
 75% опитаних виявили своє бажання в написанні грантів в яких би брали
участь представники різних спеціальностей (міждисциплінарні гранти).
 Молоді вчені бачать основною перешкодою своєї участі в українських та
зарубіжних проектах (наукові школи, конференції тощо) відсутність
фінансування – опитані зазначили, що саме від фінансового забезпечення
наполовину залежить їх участь в таких заходах. Також значною перешкодою
вони вбачають відсутність необхідної інформації про терміни та умови участі в
таких проектах.
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Значною проблемою молоді вчені також вважають
безперспективність подальшої роботи після закінчення аспірантури через брак
робочих місць.

Труднощами в отриманні робочих місць, за словами респондентів,
також сприяє відсутність прозорої системи ротації кадрів та чітких критеріїв
кар’єрного зростання.
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