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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Мета вивчення дисципліни - ознайомити студентів із методологією організації наукових 

досліджень та основними поняттями інтелектуальної власності, умовами надання правової 

охорони об'єктам авторського права.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: поняттєво-

категоріальний апарат методології науки; характеристики та особливості методів 

дослідження; поняття про науку, її ознаки, функції, мету, завдання, форми організації та 

управління; поняття про наукову діяльність, її види, форми, характеристика суб′єктів; 

вміти: формулювати висновки та пропозиції; застосовувати сучасні ефективні засоби 

роботи з науковою та навчально-методичною літературою; доцільно використовувати 

категоріально-поняттєвий апарат; раціонально використовувати наукові методи пізнання; 

конструювати показники, індикатори, шкали, індекси у відповідності з конкретною 

дослідницькою проблемою; оформляти результати магістерського дослідження; 

користуватися пошуковими освітніми системами у мережі Інтернет;  захищати результати 

власного дослідження у встановленій формі.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема1 

Інформаційна 

база наукового 

дослідження.   

 

2/2 

Знати поняття про 

наукову 

інформацію та її 

роль у проведенні 

наукових 

досліджень. 

Вміти аналізувати 

стандарти ISO. 

Розуміти 

Практичні 

роботи. 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи в 

elearn. 

Розв’язок 

29 
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особливості 

інформаційного 

пошуку при 

проведенні 

наукового 

дослідження.  

Розрізняти 

первинну та 

вторинну 

інформацію. 

Застосовувати 

техніку роботи зі 

спеціальною 

літературою. 

Використовувати 

джерела інформації 

та їх використання 

в науково-

дослідницькій 

роботі. 

дослідницьких 

задач. 

Тема 2 

Методика 

теоретичних і 

експеримен-

тальних 

досліджень. 

 

2/2 Знати специфіку 

наукового і 

повсякденного 

пізнання. 

Вміти аналізувати 

проблематику 

наукових 

досліджень. 

Розуміти науково-

дослідну діяльність 

студентів/учнів.  

Вибирати тему та 

реалізувати 

наукове 

дослідження. 

Оцінювати 

ефективість 

наукового 

дослідження. 

Використовувати 

наукові 

термінології у 

науковому 

пізнанні. 

Практичні 

роботи. 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи в 

elearn. 

Розв’язок 

дослідницьких 

задач. 

29 

Тема 3 

Курсова, 

бакалаврська, 

дипломна та 

магістерська 

роботи: 

написання, 

оформлення, 

захист. 

2/2  Практичні 

роботи. 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи в 

elearn. 

Розв’язок 

дослідницьких 

задач. 

 



Тест до 1 модуля 

30 

Разом за змістовим модулем 1 

100 

Модуль 11 

Тема1 

Апробація та 

публікація 

результатів 

наукового 

дослідження. 

2/2 Знати шляхи 

мотивації 

педагогічних, 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників до 

дотримання 

академічної 

доброчесності.  

Вміти апробувати 

наукові матеріали. 
Розуміти методику 

складання звітів 

про науково-

дослідні роботи і 

публікація їх 

результатів.  

Розрізняти 

складання і 

подання заявки на 

винахід. 

Застосовувати 
санкції за 

порушення 

академічної 

доброчесності. 

Використовувати 
інструменти етики 

підвищення 

ефективності 

кодексу 

академічної. 

Практичні 

роботи. 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи в 

elearn. 

Розв’язок 

дослідницьких 

задач. 

 

Тема 2 

Система 

правової 

охорони 

інтелектуальної 

власності. 

 

2/2 Знати поняття про 

право 

інтелектуальної 

власності. 

Вміти аналізувати 

систему правової 

охорони 

інтелектуальної 

власності  в 

Україні. 

Розуміти 
Міжнародну 

систему охорони 

прав 

інтелектуальної 

власності.  

Розрізняти правову 

Практичні 

роботи. 

Написання 

тестів, есе. 

Виконання 

самостійної 

роботи в 

elearn. 

Розв’язок 

дослідницьких 

задач. 

 



охорону 

авторських та 

суміжних прав. 

Застосовувати 

міжнародні угоди. 

Використовувати 

складові права 

інтелектуальної 

власності. 

Тест до 2 модуля 30 

Разом за змістовим модулем 2 100 

Всього за 

навчальну 

роботу 

0,7· (RЗМ 1 + RЗМ 2 ) 

RНР = ------------------------------ 

 2 

70 

Всього за курс                             R ДИС = R НР + R АТ 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 

 

 

 


