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К ількість кредитів 5
Загальна кількість годин 150

Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Методологія та організація 

наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» направлена на 
сприяння розвитку наукового світогляду і творчого мислення магістрантів, 
оволодіння основами методології, організації та техніки науково-дослідної 
діяльності, розвиток навичок планування ефективної індивідуальної наукової 
роботи, отримання знань про інтелектуальну власність, оволодіння навичками 
захисту інтелектуальної власності.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними 
концепціями проведення наукових досліджень, практичне їх застосування у своїй 
дослідницькій роботі та ознайомлення студентів з основами інтелектуальної 
власності.

Завдання дисципліни: надати інформацію з основних термінів науки; надати 
інформацію з наукових шкіл; надати інформацію з принципів організації наукового 
дослідження: вибору теми дослідження і основних етапів дослідження; надати 
інформацію з методів дослідження; навчити студента готувати доповідь, 
повідомлення; навчити студента правильно оформлювати результати дослідження; 
ознайомити з особливостями захисту інтелектуальної власності в Україні і 
правилами оформлення заявки на корисну модуль і винахід.
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Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальніс
ть Загальні ком петентності (ЗК) С пеціальні (фахові) 

компетентності (Ф К) Результати навчання (РН )

122
«Комп’ютери 

і науки»

ЗКІ.Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях.
ЗКЗ. Здатність спілкуватися 
спілкуватися державною 
мовою як усно, так і 
письмово.
ЗК5. Здатність вчитися й 
оволодівати сучасними 
знаннями.
ЗК6.Здатність бути критичним і 
самокритичним.
ЗК7. Здатність генерувати 
нові ідеї (креативність).
ЗК8. Здатність працювати в 
команді.
ЗК9. Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваних робіт.

ФК1.Розуміння 
теоретичних засад 
комп’ютерних наук для 
об ’ ективного оцінювання 
можливостей використання 
обчислювальної техніки в 
певних процесах людської 
діяльності і визначення 
перспективних 
інформаційних технологій. 
ФК9. Здатність до аналізу 
бібліографічних джерел у 
відповідності до певної 
науково-технічної задачі: 
вміти проводити пошук і 
порівняльний аналіз 
бібліографічних джерел у 
відповідності до 
поставленої мети, 
визначати неповноту 
наявної науково-технічної 
інформації.
ФКІО.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. 
ФК11 .Професійне 
володіння сучасними 
комп’ютерними та 
інформаційними 
технологіями.

РН8 .Враховувати 
соціально-економічні 
аспекти проекту в 
контексті завдання 
розробки або дослідження, 
зокрема несуперечливість 
технічного прогресу і 
етичних стандартів 
РН9. Знати стандарти і 
вимоги до науково- 
технічних текстів у галузі 
комп’ютерних наук, вміти 
цитувати бібліографічні 
джерела, розуміти вимоги 
до академічної 
доброчесності.
РН 13 .Застосовувати, 
впроваджувати та 
експлуатувати сучасні 
інформаційні системи і 
технології (виробничі, 
підтримки прийняття 
рішень, інтелектуального 
аналізу даних) у різних 
галузях людської 
діяльності, національної 
економіки та виробництва. 
РН14.3астосовувати методи 
захисту інтелектуальної 
власності, авторського 
права та використовувати 
на практиці наявні 
нормативно-правові акти 
для правової охорони цієї 
власносності..

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Нука як сфера людської діяльності.
2. Технологія наукових досліджень.
3. Методологічні основи наукового дослідження
4. З ага льно науко в і методи наукового дослідження
5. Нові інформаційні технології в наукових дослідженнях
6. Форми відображення наукової інформації
7. Кваліфікаційна робота другого освітнього рівня «Магістр»
8. Інтелектуальна власність
9. Оформлення прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної 

власності
10. Договори в сфері інтелектуальної власності



з

Орієнтовний перелік тем практичних занять
1. Основи біліографічно-пошукової діяльності.
2. Наукове обґрунтування обраної теми дослідження.
3. Ознайомлення з основами наукової школи.
4. Ознайомлення з правилами оформлення наукової публікації.
5. Підготовка доповіді (повідомлення).
6. Підготовка наукового реферату.
7. Ознайомлення з правилами оформлення заявки на корисну модель.
8. Ознайомлення з правилами оформлення опису винаходу (корисної моделі).
9. Ознайомлення з правилами оформлення опису винаходу.
10.Ознайомлення з правилами оформлення формули корисної моделі

(винаходу).
11.Ознайомлення з правилами оформлення реферату корисної моделі

(винаходу).

Політика курсу
^  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 
занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 
дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
S  Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 
посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
^  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 
екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 
засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
•У Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 
освітнього процесу.
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