
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК
КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

Пояснювальна записка
до магістерської роботи

на тему «Науково-інноваційна діяльність закладу вищої освіти через
призму роботи науково-дослідної частини»

Виконав: студент 6 курсу, групи БІС-16-1м
Спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа»

Марчука М. О.

Керівник Маслак В. І.

Рецензент Алексеєнко Н. М.

м. Кременчук 2018 року



ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………. 8
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  НАКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ………..….................... 14
1.1.  Сучасний  стан  розвитку  інноваційної  діяльності  в

університетах України………………………..…………………….. 14
1.2.  Інновації  в  університеті  як  чинник  модернізації  освітньо-

наукової сфери……………………………………………………….. 26
1.3.  Нормативно-правова база  діяльності  науково-дослідної

частини……………………………………………………………….. 33
1.4.  Структура  та  функції повноваження науково-дослідної

частини………………………………………………………………... 40
РОЗДІЛ 2.  НАПРЯМКИ  ТА  РЕЗУЛЬТАТИ  ДІЯЛЬНОСТІ

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  ЧАСТИНИ  В  АСПЕКТІ

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………….……………… 45
2.1.  Відомості  про  науково-дослідну  роботу  та  інноваційну

діяльність студентів, молодих учених……………………………….

45

2.1.1. Науково-дослідна діяльність студентів………………….. 46
2.1.2.  Головні  завдання  науково-дослідної  діяльності

студентів………………………………………………………….. 47
2.1.3.  Основні  напрямки  діяльності  науково-дослідної

діяльності студентів……………………………………………… 48
2.1.4.  Структура  Товариства студентів,  аспірантів  і молодих

учених……………………………………………………………. 50
2.1.5. Взаємодія  Товариства  студентів  аспірантів  і  молодих

учених з науково-дослідною частиною.......................………… 52
2.2.  Винахідницька  та  патентно-ліцензійна  діяльність  в

університеті…………………………………………………………. 54
2.2.1. Винахідницькі здобутки………………...………………… 54
2.2.2. Патентно-ліцензійна діяльність науковців……………… 56

2.3. Функціонування наукових шкіл в університеті……………… 59
2.4. Вчена рада в Кременчуцькому національному університеті

імені Михайла Остроградського…………………………………… 71
РОЗДІЛ  3.  ПУБЛІКАЦІЙНА  АКТИВНІСТЬ  ТА  МІЖНАРОДНІ

НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ……………………………………. 81
3.1. Міжнародні наукометричні бази даних……………………..….. 81
3.2. Методика  визначення  індексу  цитування  та



наукометричних рейтингів наукових публікацій…………….……86
РОЗДІЛ 4. ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ  НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ

ЧАСТИНИ  КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО……….. 100
4.1.  Впровадження  системи  електронного  документообігу  в

науково-дослідній частині…………………………………………… 100
4.2.  Пропозиції щодо удосконалення документно-організаційної,

науково-інформаційної  структури  університету  та  науково-

дослідної частини……………………………………………………. 106
4.3. Міжнародна взаємодія – як шлях до перспектив……………… 112

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………… 117
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ….………..…

ДОДАТКИ

123



РЕФЕРАТ
У  магістерській  роботі  розглянуто  науково-інноваційні  аспекти

діяльності  університету  через  призму  роботи  науково-дослідної  частини.

Проаналізовано  функціонування  науково-дослідної  частини,  головні

напрямки  та  результати  роботи  науково-дослідної  роботи  університету,

особливості  організації  винахідницької  та  патентно-ліцензійної  діяльності,

наукових шкіл, діяльність вченої ради університету, міжнародних відносин,

форми  організації  документаційного  забезпечення,  характеристика  рівня

інформаційного забезпечення наукової діяльності. Подані рекомендації щодо

шляхів  удосконалення  та  перспектив  розвитку  науково-дослідної  частини

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Ключові  слова:  науково-дослідна  частина,  документаційно-

інформаційна  діяльність,  науково-дослідна  діяльність  студентів,  вчена

рада,  наукова  школа,  електронний  документообіг,  міжнародна

діяльність.

The graduation thesis explores the scientific and innovative aspects of the

university's  activity  are  considered  through  the  prism  of  the  work  of  the

research part. The functioning of the research part, the main directions and

results of the 
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organization  of  inventiveresearch  department,  documentary  and

informational  activity,  student’s  scientific  efforts,  academic  council,

association of young scientists, scientific institution, electronic circulation of

documents, international activity.


