
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВСТУП 

1.Мета дисципліни – познайомити студентів із сучасною методологією науки, дати їм 

можливість засвоїти сукупність методологічних засобів науки взагалі та їхньої фахової 

дисципліни зокрема, надати знання та вміння, що створюють необхідне методологічне 

підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької роботи, її презентації науковій 

спільноті; розглянути основні форми і механізми комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності, прикладні засади розпорядження правами інтелектуальної 

власності, методиками їх обліку та оцінки. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Успішне опанування курсів «Філософія». Знання теоретичних основ фахових 

медичних та біологічних дисциплін. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання 

загальних компетентностей випускниками Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів 

і розкриває зміст понять «методологія», «методика», «методи дослідження», надає 

розуміння науки як дослідження, розглядає конкретно-науковий, загально-науковий та 

філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних систем сучасної 

філософії науки. Розглядається структура теоретичного та емпіричного знання в єдності з 

методами теоретичного та емпіричного дослідження. Висвітлюються методологічні 

проблеми нелінійної науки, які визначають стан сучасної методології науки. В курсі також 

розглядаються основні принципи організації наукового дослідження, проведення 

медичного та біологічного експерименту. Розкривається роль інтелектуальної власності як 

інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвиткові суспільства та її місце у 

гуманітарній та природничій науках. Студентам викладаються основи національного та 

іноземного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності; висвітлюється роль 

інтелектуальної власності в регулюванні відносин, що виникають у процесі 

функціонування різних ланок національної економіки, виробництва, авторсько-правової 

сфери (зокрема, організації діяльності засобів масової інформації, піар-агенцій, 

видавництв) тощо. Визначаються основні права та обов’язки всіх учасників правових 

відносин, що виникають у зв’язку зі створенням, використанням об’єктів права 

інтелектуальної власності чи розпорядженням прав на такі об’єкти; особливості правової 

охорони різних об’єктів інтелектуальної власності; запобігання порушенням прав 

інтелектуальної власності та захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку. 

4. Завдання (навчальні цілі) –  

- ознайомити студентів із сучасними методологічними концепціями, з основами 

методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень; 

- надати знання про методи і види, основні етапи проведення наукового дослідження; 

забезпечити студентами оволодіння понятійним апаратом, методикою виконання та 

оформлення науково-дослідної роботи.  

-  забезпечити здатність застосовувати вимоги авторського права при проведенні наукових 

досліджень. 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень 

вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 



спеціальність   224 «Технології медичної діагностики та лікування» дисципліна забезпечує 

набуття студентами таких компетентностей:  

інтегральної:  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час 

професійної діяльності в галузі лабораторної медицини та в освітньому процесі, що 

передбачає застосування теоретичних засад і методів лабораторної діагностики з метою 

комплексної оцінки морфологічного та функціонального стану органів і систем пацієнтів; 

встановлювати лабораторний діагноз, проводити санітарно-гігієнічну експертизу. 

загальних: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК03. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.  

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

ЗК06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК07. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК08. Здатність працювати автономно.  

  ЗК09. Здатність працювати в команді. 

спеціальних (фахових, предметних): 

ФК02. Здатність забезпечити організацію роботи в лабораторіях різного профілю та їх 

структурних підрозділах, застосовувати сучасні методи роботи, впроваджувати 

стандарти ISO. 

 ФК 13. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання    

науково-теоретичних та прикладних задач в лабораторній діагностиці та галузі охорони 

здоров’я. 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 

заходів оцінювання) 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація∗ ; 4. 
автономність та відповідальність∗ ) 

Методи 

викладання і 

навчання 
Методи оцінювання 

Відсоток 

у 
підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и Код Результат навчання 

  Знати:        

1.1 Особливості науки як 

дослідження, складові системи 

засад науки: наукову картина світу, 

ідеали і норми наукового 

дослідження, філософські засади 

наукового дослідження. ознаки 

класичного, некласичного та 

постнекласичного типів наукової 

раціональності.  

Лекція, 

самостійна 

робота 

 

Модульна контрольна 

робота, оцінювання 

усних відповідей 

10 

 

1.2 Поняття наукового методу та 

методології, основні методи 

наукового дослідження: емпіричні, 

теоретичні, загальнонаукові; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 

15 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/rob-pr/methodorgdobr-ivt.htm#_ftn5
http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/courses/rob-pr/methodorgdobr-ivt.htm#_ftn6


загальнонаукові методологічні 

принципи та їх зміну протягом 

розвитку науки, характеристики 

відомих методологічних систем: 

емпіризму та індуктивізму, головні 

сучасні методологічні концепції.  

1.3 Структуру наукових досліджень, 

поняття емпіричного та 

теоретичного, методи емпіричного 

та теоретичного дослідження та 

форми наукового знання: поняття 

факту, ідеї, проблеми, гіпотези і 

теорії. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 

15 

1.4 Основні принципи методичної та 

методологічної частини наукового 

дослідження; засади пошуку 

наукової інформації 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 

15 

1.5 Визначення права інтелектуальної 

власності  та загальні підходи 

щодо правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності за 

українським та міжнародним 

законодавством;перелік об’єктів 

інтелектуальної власності та 

порядок виникнення прав на них; 

права та обов’язки власників прав 

інтелектуальної власності та інших 

учасників авторсько-правових 

відносин; правила укладання 

договорів щодо об’єктів 

інтелектуальної власності; способи 

цивільно-правового захисту прав 

інтелектуальної власності; основні 

форми комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота 

15 

 Вміти:     

 2.1 розрізняти науку як систему 

знань, соціальний інститут та 

дослідницьку діяльність, 

охарактеризувати зміну системи 

засад науки як зміну типів 

наукової раціональності в процесі 

глобальних наукових революцій.  

Семінар 

 

Тестова контрольна 

робота, оцінювання 

виконання практичних 

завдань 

3 



2.2 розрізняти метод, методологію, 

методику; усвідомлювати 

багаторівневість методології 

науки, різноманітність конкретно-

наукових методологій, розуміти 

норми наукового дослідження як 

методологічні принципи; 

використовувати вимоги до 

наукової теорії як загальнонаукові 

методологічні принципи  

Семінар Тестова контрольна 

робота, оцінювання 

виконання практичних 

завдань 

3 

2.3 презентувати методологічні 

особливості сучасних досліджень 

біологічних систем; сучасні 

методології біологічних 

досліджень – методологію 

синергетики, системного підходу, 

еволюціонізму; розуміти 

можливості та межі продуктивних 

методів біологічного дослідження 

Семінар Тестова контрольна 

робота, оцінювання 

виконання практичних 

завдань 

4 

2.4 Вміти формулювати 

методологічну та методичну 

частини програми наукового 

дослідження, тему, об’єкт, 

предмет, мету і задачі 

дослідження. Визначати  

актуальність наукового 

дослідження. 

Семінар Оцінювання виконання 

практичних завдань 

4 

2.5 -визначати порядок отримання 

прав на об’єкт інтелектуальної 

власності залежно від його виду; 

поважати та захищати авторське 

право  при проведенні власної 

наукової діяльності, оформленні 

цитувань та посилань;  обирати 

форму і спосіб захисту 

порушеного права інтелектуальної 

власності; укладати договори із 

замовником або роботодавцем, у 

тому числі з врахуванням статусу 

створюваних об’єктів 

інтелектуальної власності та 

розпорядження правами на них; 

правильно визначати факти 

порушення прав інтелектуальної 

власності та вимагати відповідного 

відшкодування завданих збитків; 

захищати порушені права 

інтелектуальної власності 

передбаченими чинним 

законодавством способами та у 

встановлених формах; 

Семінар Оцінювання виконання 

практичних завдань 

4 



розпоряджатися майновими 

правами інтелектуальної власності 

у процесі комерціалізації 

результатів інтелектуальної 

діяльності; здійснювати трансфер 

технологій в процесі 

комерціалізації результатів 

наукових досліджень. 

3.1 Вміти працювати в групі при 

розробці методологічної частини 

програми  і проведенні 

біологічних досліджень, аналізі 

отриманих даних 

Семінар Оцінювання виконання 

практичних завдань 

3 

3.2 Ввзаємодіяти з державними 

органами з приводу отримання 

прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; комунікувати з 

роботодавцем, співаторами з 

приводу створення об’єктів 

інтелектуальної власності та їх 

використання; вести переговори з 

конрагентами з приводу укладення 

договорів щодо об’єктів 

інтелектуальної власності; 

Семінар Оцінювання виконання 

практичних завдань 

3 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-

методичною літературою, 

здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію. Визначити 

актуальність, мету, задачі, предмет 

та об’єкт дослідження. 

Організувати проведення 

наукового біологічного 

експерименту. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання виконання 

практичних завдань 

3 

4.2 Прийняти і обґрунтувати рішення 

щодо відповідності об’єкта 

інтелектуальної власності умовам 

правової охорони; щодо визначення 

форми комерціалізації об’єкта 

інтелектуальної власності, що 

відповідає поставленому завданню; 

щодо території, на яку слід 

поширити дію права 

інтелектуальної власності; щодо 

обрання способу та форми захисту 

порушеного права, визначення 

розміру збитків, спричинених його 

порушенням. щодо розпорядження 

правом інтелектуальної власності в 

залежності від поставленої мети. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання виконання 

практичних завдань 

3 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

 

Результати навчання дисципліни  

(код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПРН 1. Застосовувати професійні 

знання; формулювати ідеї, 

концепції з метою використання в 

роботі академічного або 

професійного спрямування. 

   + 

 

  

   

 

  

+ 

 

+ 

ПРН 7. Демонструвати 

поглиблення базових знань за 

допомогою самоосвіти, 

демонструвати уміння представити 

і оцінити власний досвід та 

аналізувати й застосовувати досвід 

колег, демонструвати здатність 

обміну досвідом з іншими 

спеціалістами.  

+ + + + 

 

+ 

  

 

+ 

  

 

   

ПРН 15. Координувати, 

модифікувати і комбінувати різні 

методи дослідження з метою 

виконання типових і нетипових 

професійних завдань.  

+ + +  

 

+ + 

   

+ 

 

+ 

  

ПРН 17. Вирішувати науково-

теоретичні, науково-дослідні та 

прикладні задачі в галузі охорони 

здоров’я відповідними методами. 
+ + + + 

 

 

+ 

  

  

 

+ 

 

 

  

 

+ 

 

 

ПРН 18. На основі поглиблених 

знань з лабораторних досліджень 

формувати уявлення про здоров’я 

населення, профілактику 

захворювань, лабораторну та 

функціональну діагностику. 

  + + 

 

+ 
  

 

+ 

  

 

  

+ 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 1.3. – 10 балів/ 5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН  1.4 – 10 балів/ 5 балів 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.5 - 10 балів/ 5 балів 

3. Оцінювання виконання практичних завдань на семінарах – РН 2.1 -  2.5; 3.1, 3.2; 

4.1, 4,2  –70 балів/ 35 бали  

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються). Перескладання семестрового контролю з метою 

покращення позитивної оцінки не допускається. Студент отримує залік за умови 

виконання всіх практичних завдань, передбачених планом семінарів і написання 3-х 

модульних контрольних робіт ( по кожній не менше 50% правильних відповідей).  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, 2 і 3 проводяться після завершення лекцій по темам 1, 2 і 3 

відповідно. На семінарах оцінювання виконання практичних робіт проводиться на 

кожному занятті.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

  

 

 

 

 

 



8. Структура навчальної дисципліни:  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 

Назва  лекції Кількість годин 

 

 
лекції семінари С/Р 

Тема 1 Методологія наукових досліджень. 6 4 20 

1 Лекція 1 Наука як дослідження. 2   

2 Лекція 2.  Методи та методологія наукового дослідження.  2   

3 
Лекція 3  Методологічні проблеми нелінійного 

природознавства як феномену постнекласичної науки. 
2   

 Семінар1. Методологія та методи наукового дослідження.  2  

 
Семінар 2. Сутність наукового дослідження. Види наукових 

досліджень. 
 2  

 
Самостійна робота. Методологічні, світоглядні та естетичні 

складові сучасного біологічного дослідження.  
  10 

 
Самостійна робота. Методологічна складова мисленнєвих 

операцій. 
  10 

 
Тема 2. Організація та проведення біологічних наукових 

досліджень 
2 8 20 

     

 

Лекція 4. Методологічна та методична частини наукового 

дослідження. Особливості організації та проведення 

біологічного експерименту 

2   

 
Семінар 3.Організація науки в Україні. Наукові та 

педагогічні кадри. 
 2  

 

Семінар 4.Особливості формулювання теми наукових 

досліджень біологічного спрямування. Формулювання мети, 

задач дослідження, визначення об’єкта і предмета 

дослідження. 

 2  

 
Семінар 5.Пошук наукової інформації. Наукометричні  бази 

даних та основні наукові електронні ресурси. 
 2  

 
Семінар 6. Основні правила оформлення наукової публікації. 

Представлення наукових результатів. 
 2  

 
Самостійна робота. Порівняння системи організації науки в 

різних країнах. 
  5 

 
Самостійна робота. Робота з електронними 

наукометричними базами та науковими бібліотеками. 
  5 

 
Самостійна робота. Особливості експериментальної роботи 

на тваринах. Доклінічні дослідження. 
  5 

 
Самостійна робота. Вимоги до проведення клінічних 

досліджень. 
  5 

 Тема 3.Основи інтелектуальної власності 6 4 20 

 Лекція 5. Поняття інтелектуальної власності 4   

 Лекція 6. Авторське право і суміжні права 2   



 

Семінар 7. Права та обов’язки власників прав інтелектуальної 

власності та інших учасників авторсько-правових відносин. 

Правила укладання договорів щодо об’єктів інтелектуальної 

власності. 

 2  

 
Самостійна робота.Значення вивчення інтелектуальної 

власності для студентів неюридичних спеціальностей 
  10 

 
Самостійна робота. Плагіат при проведенні наукових 

досліджень. Як його уникнути? 
  10 

 

 

 

ВСЬОГО 
14 14 60 

 

 

Загальний обсяг  90 год., в тому числі: 

Лекцій – _14___ год. 

Семінари  14     год 

Самостійна робота - 60 год. 

Консультації – 2 год. 
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