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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  
показників  

Галузь знань,  
спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  - 5  

Галузь знань 

12  

«Інформаційні техно-
логії» 

обов`язкова 

Загальна кількість  
годин - 150 

Спеціальність  

122 «Комп’ютерні нау-
ки» 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 М1 1-й  

Тижневих наванта-
ження: 

аудиторних занять – 4 

самостійна робота 
студента – 7 

Ступінь вищої освіти 

«Магістр» 
 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 22 год. 
Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 
заняття 

22 год. 

Семінарські 
заняття 

- 

Самостійна 
робота 

 106 год. 

Форма контролю: 
диференційований залік 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою навчальної дисципліни «Методологія  та організація наукових до-
сліджень з основами інтелектуальної власності» є оволодіння сучасними теорети-
чними концепціями проведення наукових досліджень, практичне їх застосування 
у своїй дослідницькій роботі та ознайомлення студентів з основами інтелектуаль-
ної власності. 

 

Завданнями дисципліни є: 
- надати інформацію з основних термінів науки; 
- надати інформацію з наукових шкіл; 
- надати інформацію з принципів організації наукового дослідження: вибо-
ру теми дослідження і основних етапів дослідження; 
- надати інформацію з методів дослідження; 
- навчити студента готувати доповідь, повідомлення; 
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- навчити студента правильно оформлювати результати дослідження; 
-  ознайомити з особливостями захисту інтелектуальної власності в Україні 
і правилами оформлення заявки на корисну модуль і винахід. 
 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати задачі в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає як вільне во-
лодіння наявними знаннями, так і спроможність їх застосування у професійній 
практиці.    

 

Загальні компетентності: 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
Здатність бути критичним і самокритичним. 
Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
Здатність працювати в команді. 
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
 

Фахові компетентності 
Розуміння теоретичних засад комп’ютерних наук для об’єктивного оціню-

вання можливостей використання обчислювальної техніки в певних процесах 
людської діяльності і визначення перспективних інформаційних технологій. 

Здатність до аналізу бібліографічних джерел у відповідності до певної нау-
ково-технічної задачі: вміти проводити пошук і порівняльний аналіз бібліографіч-
них джерел у відповідності до поставленої мети, визначати неповноту наявної на-
уково-технічної інформації. 

Здатність до представлення наукових результатів: знати стандарти і вимоги 
до науково-технічних текстів у галузі комп’ютерних наук, вміти цитувати 
бібліографічні джерела, розуміти вимоги до академічної доброчесності. 

Професійне володіння сучасними комп'ютерними та інформаційними тех-
нологіями. 
 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 
уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою по-
зицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побу-
дови відносин у команді;  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на пуб-
ліці; проводити презентації; 

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  
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- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 
уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 
уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, тер-
піння, повага до колег. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 Методологічні засади організації наукових досліджень 

Тема 1. Наука як сфера людської діяльності 
[7, с.9-19, конспект лекцій за темою 1]                                                

1.1 Поняття про науку 

1.2 Еволюція науки 

1.3 Класифікація наук  

1.4 Організація наукової діяльності в Україні  

1.5 Основні напрямки науково – дослідницької роботи магістрів і   
      аспірантів 

Тема 2.  Технологія наукових досліджень 

[7, с.24-31, конспект лекцій за темою 2] 

2.1 Загальна характеристика процесів наукового дослідження  

2.2 Основні стадії організації досліджень  

2.3 Організаційна стадія наукового дослідження  

2.4 Дослідницька стадія науково-дослідницького процесу 

2.5 Завершальна стадія науково-дослідного процесу 

Тема 3. Методологічні основи наукового дослідження 

[7, с.35-41, конспект лекцій за темою 3] 

3.1 Основні поняття та визначення 

3.2 Методи досліджень 

Тема 4. Загальнонаукові методи наукового дослідження 

[7, с. 45-53, конспект лекцій за темою 4] 

4.1 Загальні відомості 
4.2 Утворення p  n переходу 

4.3 Контакт метал – напівпровідник 

4.4 Випрямні діоди 

4.5 Стабілітрони. 
Тема 5. Нові інформаційні технології в наукових дослідженнях 

[7, с. 56-66, конспект лекцій за темою 5] 

5.1 Теорія та практика обробки даних з використанням інформаційних 

технологій 

5.2 Комп’ютерні та інформаційні мережі 
5.3 Новітні технології обміну інформацією 

5.4 Електронні бібліотеки  
 

file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23п11
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23е12
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23к13
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23о14
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23о15
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23тема2
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23з21
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23о22
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23о23
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23д24
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23з25
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23тема3
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23о31
file:///G:/Освітній%20портал_2021-2022/МОНДзОІВ/Лекції/Змістовний%20модуль%201/ЗМ1.doc%23м32
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%B741
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D1%8342
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%BA43
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%B244
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D1%8145
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Змістовий модуль 2 Основи наукових досліджень з основами інтелектуальної 
власності 
Тема 6. Форми відображення наукової інформації 
[7, с.69-82, конспект лекцій за темою 6] 

6.1Форми викладу матеріалів дослідження та наукові видання 

6.2 Форми висвітлення підсумків наукової роботи та відображення результатів 
науково-дослідної роботи 

6.3 Усна передача інформації про наукові результати 

6.4 Поняття академічної доброчесності 
6.5 Основні види порушень академічної доброчесності 
Тема 7. Кваліфікаційна робота другого освітнього рівня «Магістр» 

[7, с.86-94, конспект лекцій за темою 7] 

7.1 Загальна характеристика 

7.2 Послідовність виконання і кваліфікаційних робіт освітнього ступеня магістра 

Тема 8. Інтелектуальна власність 

[7, с.98-111, конспект лекцій за темою 8] 

8.1 Поняття інтелектуальної власності  
8.2 Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності 
8.3 Система законів України про інтелектуальної власності 
8.4 Об’єкти промислової власності 
8.5 Об’єкти авторського права 

8.6 Об’єкти науково-технічної інформації 
8.7 Суб’єкти права інтелектуальної власності 
Тема 9. Оформлення прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної 
власності 
[7, с.113-121, конспект лекцій за темою 9] 

9.1 Оформлення права на об’єкти права промислової власності 
9.2 Право на промисловий зразок 

9.3 Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг    
9.4 Правова охорона нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності   
Тема 10. Договори в сфері інтелектуальної власності 
[7, с.129-134, конспект лекцій за темою 10] 

10.1 Загальні положення 

10.2 Ліцензія та ліцензійний договір 

10.3 Договір про створення за замовленням і використанням об’єкта права інте-
лектуальної власності 
10.4 Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 
10.5 Інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 
власності 
Тема 11. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності 
[7, с.138-142, конспект лекцій за темою 11] 

11.1 Інтелектуальна економіка 

11.2 Оцінка вартості об’єктів права інтелектуальної власності 
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4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Но-
мер 
тиж-

ня 

Вид занять Тема заняття 

або завдання на само-
стійну роботу 

Кількість годин балів 

лк лаб 
(пра
к.)  СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 - Методологічні засади організації наукових досліджень 

1 

Лекція 1 Наука як сфера людської 
діяльності  

2 - - - - 

Практичне 
заняття1 

Основи біліографічно-

пошукової діяльності 
- - 2 - 4 

Самостійна  
робота 1 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 1 

- - - 10 4 

2 

Лекція 2 Технологія наукових до-
сліджень 

2 - - - - 

Практичне 
заняття2 

Наукове обґрунтування 
обраної теми дослідження 

- - 2 - 4 

Самостійна  
робота 2 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 2 

- - - 10 4 

3 

Лекція 3 Методологічні основи на-
укових досліджень 

2  - - - 

Практичне 
заняття3 

Ознайомлення з основами 
наукової школи 

- - 2 - 4 

Самостійна  
робота 3 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 3 

- - - 10 4 

4 

Лекція 4 Загальнонаукові методи 
наукового дослідження 

2 - - - - 

Практичне 
заняття4 

Ознайомлення  з правила-
ми оформлення наукової 
публікації 

- - 2 - 4 

Самостійна  
робота 4 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 4 

- - - 10 4 

5 

Лекція 5 Нові інформаційні техно-
логії в наукових до-
слідженнях 

2 - - - - 

Практичне 
заняття5 

Підготовка доповіді (по-
відомлення) 

- - 2 - 4 
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Самостійна  
робота 5 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 5 

- - - 10 4 

6 

ПМК1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

7 

Всього за змістовий модуль 1:  70 год. 10 - 10 50 50 

Змістовий модуль 2 -  Основи наукових досліджень з основами інтелектуальної 
власності 

8 

Лекція 6 Форми відображення нау-
кової інформації 

2 - - - - 

Практичне 
заняття 6 

Підготовка наукового ре-
ферату 

- - 2 - 4 

Самостійна  
робота 8 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 6 

- - - 10 4 

9 

Лекція 7 Кваліфікаційна робота 
другого освітнього рівня 
«Магістр 

2 - - - - 

Практичне 
заняття7 

Ознайомлення з правила-
ми оформлення заявки на 
корисну модель 

- - 2 - 4 

Самостійна  
робота7 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 7 

- - - 10 4 

10 

Лекція 8 Загальні поняття про інте-
лектуальну власність 

2 - - - - 

Практичне 
заняття8 

Ознайомлення з правила-
ми оформлення опису ви-
находу (корисної моделі) 

- - 2 - 4 

Самостійна  
робота 8 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 8 

- - - 10 4 

11 

Лекція 9 Оформлення прав інтелек-
туальної власності на 
об’єкти інтелектуальної 
власності 

2 - - - - 

Практичне Ознайомлення з правила- - - 2 - 4 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  
ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 

 

Підсумковий модульний контроль 1 
1. Що є предметом і об’єктом курсу?  
2. Що розуміється під терміном наука?  
3. Наведіть класифікацію наук за характером спрямованості та відношен-

ням до суспільної практики.  
4. Яка мета фундаментальних наук?  
5. Яка мета прикладних наук?  
6. Наведіть форми наукової діяльності.  
7. Наведіть поняття науки.  

заняття9 ми оформлення опису ви-
находу  

Самостійна  
робота 9 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 9 

- - - 10 4 

12 

Лекція 10 Оформлення прав інтелек-
туальної власності на 
об’єкти інтелектуальної 
власності 

2 - - - - 

Практичне 
заняття10 

Ознайомлення з правила-
ми оформлення формули 
корисної моделі (винахо-
ду) 

- - 2 - 2 

Самостійна  
робота 10 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 10 

- - - 10 2 

13 

Лекція 11 Економіка інтелектуальної 
власності 

2 - - - - 

Практичне 
заняття11 

Ознайомлення з правила-
ми оформлення реферату 
корисної моделі (винахо-
ду) 

- - 2 - 2 

Самостійна  
робота 11 

Підготовка до аудиторних  
занять на Освітньому  
порталі за темою 11 

- - - 6 2 

14 
ПМК 2 

Підсумковий контроль за  
змістовий модуль 2 

- - - - 10 
15 

Всього за змістовий модуль 2: 80 годин 12 - 12 56 50 

Всього з навчальної дисципліни 

 70+80=150 годин 
22 - 

22 106 100 
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8. Наведіть визначення знання, пізнання.  
9. Наведіть основні ознаки науки.  
10.  Приведіть етапи організації наукового дослідження.  
11. Що таке гіпотеза? Які вимоги пред’являють до гіпотез?  
12.  Опишіть ознаки вдалої гіпотези.  
13.  Що розуміється під дослідницьким процесом?  
14.  Перерахуйте особливості дослідницького процесу.  
15.  Чим зумовлена необхідність дотримання послідовності етапів ор-

ганізації наукового дослідження? 

16.  Наведіть визначення ідеї.  
17.  Наведіть визначення і функції методології.  
18.  Охарактеризуйте принципи наукової системи знань.  
19. За якими напрямами здійснюються пошуки методологічних основ до-

слідження?  
20.  Наведіть визначення метода і методики.  
21.  Як здійснюється вибір конкретних методів?  
22.  Охарактеризуйте первинні і вторинні методи дослідження.  
23.  Охарактеризуйте три великі групи методів наукового пізнання. 
 

Підсумковий модульний контроль 2 

1. В чому полягає системний метод?  
2.  Що таке логічний метод?  
3.  Що таке гіпотеза та припущення? 

4. Що таке наукове видання?  
5.  Чим відрізняються науково-дослідні та джерелознавчі наукові видан-

ня?  
6.  Що відноситься до наукових неперіодичних видань?  
7.  Які Ви знаєте види монографій?  
8.  Які є форми висвітлення підсумків наукової роботи?  
9.  Які Ви знаєте види рефератів?  
10.  Що відноситься до результатів винахідницької діяльності?  
11.  Де може відбуватися усна передача інформації про наукові результа-

ти?  
12.  Що таке наукова конференція? Які бувають їх види?  
13.  Які Ви знаєте форми участі в дискусії? 

14.  Що таке інтелектуальна власність? 

15.  Правила оформлення заявки на корисну модель (винахід). 
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