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АНОТАЦІЯ

Дисципліна формує набуття студентами універсальних професійних
компетентностей з використання об’єктів інтелектуальної власності в діяльності
підприємства. Вчить здійснювати комплексний аналіз інтелектуальної власності;
сформувати сучасне наукове розуміння сутності інтелектуальної власності,
усвідомити значення авторського права і суміжних прав; оволодіти практичними
навичками, щодо правового регулювання патентного права; освоїти фундаментальні
знання щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту в
Україні та світі.
Метою курсу «Інтелектуальна власність» є формування у студентів розуміння
важливості інтелектуальної власності в сучасному світі, роль і значення результатів
інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації в сучасному суспільстві,
особливості використання інтелектуальної власності у цивільному обігу і порядок
введення об'єктів інтелектуальної власності підприємства в господарський обіг;
основні інститути права інтелектуальної власності: авторське та суміжні права;
патентне право; право на селекційні досягнення; право на секрет виробництва
(ноухау); право на засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і
підприємств; право на використання результатів інтелектуальної діяльності в складі
єдиної технології .
Курс «Інтелектуальна власність» пов’язаний з дисциплінами гуманітарного і
економіко-соціального профілю, як філософія, правознавство, які дозволяють
студенту набути професійних компетентностей – автономність та відповідальність,
комунікації, визначаються через здатність використовувати основні положення
чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності, юридичні терміни,
поняття і теорії права інтелектуальної власності в процесі здійснення господарської
діяльності.
Попередні умови для вивчення курсу: засвоєння курсу «Правознавство»
«Філософія».

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПРОГРАМІ
Компетентності та програмні результати навчання, які
формуються при вивченні даної дисципліни (кодування згідно чинної
освітньо-професійної програми, в дужках вказана забезпечувана
компетенція відповідного стандарту вищої освіти).
Компетентності:
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, пошуку,
оброблення інформації з різних джерел. (ЗКС1 Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу)
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗКС2
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях)
ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. (ЗКС8. Здатність
вчитися і оволодівати сучасними знаннями.)
Програмні результати навчання:
ПРН 6. Упорядковувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для
розроблення діагностичних, лікувальних та підприємницьких стратегій; (ПРНС 2
Використовувати інформацію із вітчизняних та іноземних джерел для розроблення
діагностичних, лікувальних і підприємницьких стратегій.)
ПРН13. Пропонувати інноваційні підходи для вирішення проблемних ситуацій
професійного або соціального походження; (ПРНС 10 Пропонувати та
використовувати доцільні інноваційні методи і підходи вирішення проблемних
ситуацій професійного походження. ПРНС 20 Володіти спеціалізованими
програмними засобами для виконання професійних завдань.)
ПРН14. Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів
утримання, годівлі, профілактики заразних і незаразних хвороб та лікування тварин,
виробничих і технологічних процесах, запроваджених у підприємствах. (ПРНС 7
Формулювати висновки щодо ефективності обраних методів і засобів утримання,
годівлі та лікування тварин, профілактики заразних і незаразних хвороб, а також
виробничих і технологічних процесів на підприємствах з утримання, розведення чи
експлуатації тварин різних класів і видів.)

ЧОМУ ВИ НАВЧИТЕСЬ, ЩО ОТРИМАЄТЕ
(Відповідність компетентностей дисципліни межам компетентностей та програмним результатам
навчання освітньо-професійної програми наведена кодами в дужках; після «/» вказана форма
контролю програмних результатів навчання )

Здатність розуміти
роль
інтелектуальної
власності та її місце в соціально-економічному
розвитку суспільства та держави. (ЗК1, ЗК2, ЗК8)/
реферат

Здатність аналізувати наявні нормативні
документи та
обрати оптимальні
для
професійної діяльності (ЗК1, ЗК2, ЗК8, ПРН6,
ПРН13) / індивідуальне завдання

Застосувати норми права при моделюванні
способів розв'язання конкретних юридичних
проблем
щодо
використання
права
інтелектуальної власності в Інтернеті (ЗК1, ЗК8,
ПРН6) / командна презентація
Здатність забезпечувати надійний юридичний
захист на обєкти прав інтелектуальної
власностію в процесі виробничої діяльності
(ЗК1; ЗК2; ЗК8, ПРН13, ПРН14); / контрольна
робота

Програма вивчення дисципліни реалізується через проведення
лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студентів. На вивчення
дисципліни відводити 90 годин, в тому числі 12 годин лекційних, 10
годин лабораторно-практичних та 68 годин самостійних занять.

Формами проміжного контролю, які оцінюються на семінарських
заняттях, є: командна презентація «Використання прав інтелектуальної
власності в Інтернеті»; індивідуальні завдання з аналізу нормативних
документів; реферат «Роль ІВ в сучасному світі»; контрольна робота,
модульний контроль.
Формою підсумкової атестації є залік.

СТРУКТУРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Напрям 211 – Ветеринарна медицина
Освітньо-кваліфікаційний рівень - Бакалавр- на базі ОКР – «Молодший спеціаліст»
Вибіркова компонента. Курс ІІІ.
Види занять та
форми контролю

Всього годин по
плану
У т.ч. аудиторних
самостійних
Із аудиторних:
лекцій
лабораторних
практичних
семінарських
I
Модуль
(заліковий
ІІ
кредит)
ІІІ
Курсовий
проект
Залік
Екзамен

Обсяг
дисципліни за
навчальним
планом
кредит годин
3,0
90

1,0
1,0
1,0

У т.ч. по семестрам
Денне
Заочне
навчання
навчання
У
90

22
68
12

22
68
12

–
10
30
30
30

10
30
30
30

*

*

УІ

І

ІІ

НАЗВА, ЗМІСТ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ
ДИСЦИПЛІНИ ТА ШИФРИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВІДПОВІДНО
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПРОГРАМІ

Назва модулів та їх зміст

Шифр змістових модулів за
ОПП

Академічний модуль «Система інтелектуальної власності»
ЗМ
Система
інтелектуальної
власності.
Загальні
положення
про
право
інтелектуальної власності Авторське
право і суміжні права. Патентне право.
ЗМ Право промислової власності.
Правові
засоби
індивідуалізації
учасників цивільного обороту, товарів і
послуг. Інші об’єкти інтелектуальної
власності.
ЗМ Використання об’єктів прав
інтелектуальної власності
Маркетинг інтелектуальної власності.
Патентні
дослідження.
Патентна
інформація та документація

ЗК1; ЗК2; ЗК8.
ПРН6; ПРН13; ПРН14.

ЗК1; ЗК2; ЗК8.
ПРН6; ПРН13; ПРН14.

ЗК1; ЗК2; ЗК8.
ПРН6; ПРН13; ПРН14.

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС
№
з/п
1
1

2

3

4

К-ть Рекомендова
Тема та план лекції
го- на література
дин
3
4
2
Модуль Система інтелектуальної власності.
Загальні положення про право інтелектуальної
власності.
1. Поняття інтелектуальної власності.
2. Право інтелектуальної власності в об’єктивному і
суб’єктивному значенні.
3. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
4. Види об’єктів права інтелектуальної власності.
Авторське право і суміжні права
1. Поняття авторського права.
2. Твір як об’єкт правової охорони, його види, ознаки.
3. Суб’єкти авторського права. Співавторство та його
види.
4. Особисті немайнові та майнові права автора.
5. Винятки та обмеження у майнових правах автора.
6. Строк охорони авторського права.
7. Поняття суміжних прав.
8. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.
9. Особисті немайнові та майнові суміжні права та
підстави їх виникнення.
10. Строк охорони суміжних прав.
11. Особливості захисту авторських та суміжних прав.
Патентне право
1. Поняття, об’єкти та критерії патентоспроможності
винаходу, корисної моделі та промислового зразка.
2. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі та
промислові зразки.
3. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель та
промисловий зразок.
4. Обмеження права патентовласника.
5. Припиняння дії патенту і визнання його недійсним.
ЗМ 2 Право промислової власності.
Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного
обороту, товарів, та послуг
1. Право інтелектуальної власності на комерційне
найменування.
8

2

№2
С.3-4;
№3
С.14-64.
М -2; М - 3
CD - 9

2

№1
С. 110-311;
№2
С.7-18
М-5
CD - 9

2

№1
С. 318-392;
№2
С.23-73
№3
С. 206-223;
№5;
CD - 7,
CD - 8.

2

№1
С.399-561;
№2
С. 75-150;
М -2, М – 3,

№
з/п

К-ть Рекомендова
го- на література
дин
М-1
2. Право інтелектуальної власності на торгівельну
CD - 9
марку.
3. Право інтелектуальної власності на географічне
зазначення.
4. Право інтелектуальної власності на комерційну
таємницю.
5
2 №1
Інші об’єкти інтелектуальної власності
С.566-602
1. Право
інтелектуальної
власності
на
№2
раціоналізаторську пропозицію.
С.153-171;
2. Право інтелектуальної власності на селекційне
№3
досягнення.
С.365-379;
3. Право інтелектуальної власності на наукове
CD - 9
відкриття.
4. Загальна характеристика договорів у сфері
інтелектуальної власності.
5. Внутрішні та зовнішні ліцензійні угоди.
6. Міжнародна торгівля ліцензіями.
7. Види ліцензійних угод і розрахунок їх ціни.
ЗМ. 3. Використання об’єктів прав інтелектуальної власності.
6. Маркетинг інтелектуальної власності.
2 М–4
С.70-181
1. Особливості маркетингу в інтелектуальній власності.
CD - 6
2. Технологічний аудит.
3. Прогнозування розвитку нових технологій.
4. Способи комерціалізації інтелектуальної власності.
5. Економічна оцінка іноваційних рішень.
6. Маркетинг в ліцензійній торгівлі.
7. Дослід цільових ринків іноваційного продукту.
8. Торгова марка в міжнародному маркетингу.
12
Всього:
Тема та план лекції

9

Тема

Перелік завдань семінарських
занять для виконання
студентами.

Місце
провед.

№
п/п

К-ть
годин.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Змістовий модуль 1
1. Інтернет
як
засіб 2
Авторське
поширення
будь-якої
право і суміжні
інформації
про
права
інтелектуальну власність.
2. Інформація в Інтернеті у
вигляді
об'єктів,
що
потенційно охороняються
авторським правом.
3. Зберігання
і
пошук
інформації за допомогою
електронних баз даних.
Патентне право 1. Правова охорона сортів 2
рослин.
Право
на
селекційні досягнення у
галузі тваринництва.
2. Складання
опису
та
формули винаходу на
об’єкти
промислової
власності:
спосіб,
інструментарій
та
обладнання,
речовина,
штам,
селекційне
досягнення.
ЗМ 2 Право промислової власності
інтелектуальної 2
Правові засоби 1. Право
власності на комерційне
індивідуалізації
найменування.
учасників
2. Право
інтелектуальної
цивільного
власності на торгівельну
обороту,
марку.
товарів,
та
3. Право
інтелектуальної
послуг
власності на географічне
зазначення.
4. Право
інтелектуальної
власності на комерційну
таємницю.

Аудиторія
кафедри

1

№2
С.3-4;
№3
С.14-64.
М -2; М - 3
CD - 9

№3
С. 154-180;
С. 227-265.

3.

Аудиторія
кафедри

Аудиторія
кафедри

2.

Методичне
і технічне
забезпеченн
я.

10

М–4
С.70-181
CD - 6

Місце
провед.

Методичне
і технічне
забезпеченн
я.
ЗМ. 3. Використання об’єктів прав інтелектуальної власності
4.
CD - 7
1. Складання
опису
та 2
Патентна
CD - 8
формули винаходу на
інформація та
об’єкти
промислової
документація.
власності:
спосіб,
інструментарій
та
обладнання,
речовина,
штам,
селекційне
досягнення.
2. Складання опису для
знаків для товарів та
послуг.
5.
1.
Зміст
і порядок патентних 2
М–4
Патентні
досліджень за ДСТУ 3575С.70-181
дослідження
97.
CD - 6
2. Патентний формуляр.
3. Документування
етапів
правової охорони об’єктів
промислової власності.
Всього:
10
Аудиторія
кафедри

Перелік завдань семінарських
занять для виконання
студентами.

Аудиторія
кафедри

Тема

К-ть
годин.

№
п/п

11

САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ
№
з/п

Назва моду

Контрольні питання та завдання для самостійного
вивчення (теми рефератів)

Ксть
год

Форма
звітності та
контролю

8

Модульний
контроль
Реферат.

8

Модульний
контроль
Реферат.

Змістовий модуль 1
1.

2.

Законодавство України про інтелектуальну
власність.
Державне
управління
інтелектуальною діяльністю в Україні.
Міжнародно-правова
охорона
інтелектуальної власності. Роль Всесвітньої
організації інтелектуальної власності в
охороні
інтелектуальної
власності.
Міжнародна охорона промислової власності.
Міжнародна
охорона
літературної
і
художньої власності.Що являє собою право
інтелектуальної власності?
Питання:
1. Які джерела права інтелектуальної
власності вам відомі?
2. Які методи правового регулювання
використовуються
при
регулюванні
суспільних
відносин
у
сфері
інтелектуальної, творчої діяльності?
3. Розкрийте
поняття
об’єктів
права
інтелектуальної власності.
4. Хто є суб’єктом права інтелектуальної
власності?
5. Що є змістом права інтелектуальної
власності?
6. Які немайнові права інтелектуальної
власності закріплені в національному
законодавстві?
7. Які майнові права інтелектуальної
власності закріплені в національному
законодавстві?
8. У чому полягають обмеження права
інтелектуальної власності?
9. Яким
чином
об’єкти
права
інтелектуальної
власності
можуть
використовуватися у цивільному обороті?
Міжнародна охорона суміжних прав.
Авторськ
наслідки
закінчення
строку
е право і Правові
чинності майнових авторських прав.
суміжні
Історична ретроспектива розвитку правової
права.
Загальні
положення
про
право
інтелекту
альної
власності.
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3.

охорони авторського права. Поняття та
правова природа авторського права. Поняття
захисту авторського та суміжних права.
Цивільно-правові
способи
захисту
авторського права та суміжних прав.
Адміністративно-правові способи захисту
авторського права та суміжних права.
Найбільш поширені способи порушення
авторського права і суміжних права та
боротьба з ними.
Питання:
1. Які об’єкти авторського права ви можете
назвати?
2. Хто виступає суб’єктами авторського
права?
3. У чому полягає зміст авторського права?
4. Розкрийте суть особистих немайнових
прав суб’єктів авторського права
5. Які майнові права належать суб’єктам
авторських прав?
6. Що таке авторська винагорода?
7. Які обмеження майнових права автора
передбачені
національним
законодавством та міжнародними актами
у сфері авторських права?
8. Скільки триває строк охорони авторських
прав?
9. Які правові наслідки закінчення строку
охорони авторських права ви можете
назвати?
10. Які способи захисту правової охорони
авторського права та суміжних права?
Междунарожные договору по охороні 10 Усний
Патентне
право.
інтелектуальної власності. Договір про
контроль.
патентну кооперацію (РСТ). Паризька
конвенція про охорону промислової
власності - «Принцип національного
режиму»;
«Принцип
конвенційного
пріоритету»; «Виставковий пріоритет».
Будапештський договір про міжнародне
визнання депонування мікроорганізмів
для цілей патентної процедури.
Питання:
1. Загальні поняття про форми і способи
захисту
прав
авторів
та
13

патентовласників.
2. Адміністративний порядок захисту прав
патентовласників.
3. Кримінальна
відповідальність
за
порушення патентних прав.
4. Судовий порядок захисту прав авторів і
патентовласників.
5. Правова охорона секретних винаходів і
корисних моделей.
6. Особливості
правової
охорони
службових об’єктів патентного права.
7. Набуття прав на винаходи та корисні
моделі.
8. Особливості правового статусу суб’єктів
патентного права.
9. Патентне право: поняття, предмет,
принципи, джерела.
10. Особливості правового регулювання
винаходу.
11. Правове регулювання
в Україні
відносин, пов’язаних з корисною
моделлю.
12. Поняття та ознаки промислового зразка.
13. Оформлення патентних прав.
14. Права авторів на винахід, корисну
модель і промислові зразки.
15. Захист прав на винахід, корисну модель,
промисловий зразок.
16. Правове
регулювання
комерційного(фірмового) найменування
в Україні.
17. Правова охорона торгівельної марки в
сучасний період в Україні.
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Змістовний модуль 2
4.

Правові
засоби
індивідуа
лізації
учасників
цивільного
обороту,
товарів,
та послуг

Види правових засобів індивідуалізації
учасників цивільного обороту, товарів і
послуг. Право на фірмове найменування
(фірму).
Порядок
реєстрації
кваліфікованого зазначення походження
товару та права на його використання.
Захист географічних зазначень в актах
міжнародного законодавства. Міжнародний
досвід щодо правової охорони комерційного
найменування. Правова охорона добре
відомих торгівельних марок. Припинення та
визнання недійсних прав на торгівельну
марку. Право інтелектуальної власності на
географічне зазначення. Умови надання
правової охорони торгівельної марки.
Питання:
1. Що таке комерційне найменування?
2. Які майнові права на комерційне
найменування ви знаєте?
3. Яку
основну
функцію
виконує
комерційне найменування?
4. Якими ознаками повинно відповідати
позначення, щоб бути торгівельною
маркою?
5. Якими критеріями повинна відповідати
торгівельна марка, щоб бути визнаною
добре відомою?
6. Які дії визнаються використанням знака
товарів та послуг?
7. Розкрийте суть права
попереднього
користувача на торгівельну марку?
8. Які умови надання правової охорони
торгівельним
марка
визначені
торгівельним маркам?
9. У чому полягають особливості правової
природи зазначення походження товару?
10. Розкрийте
поняття
кваліфікованого
зазначення
походження
товарів
і
кваліфікуйте його на види.
11. У яких випадках може бути припинено
право на використання зареєстрованого
кваліфікованого зазначення походження
товарів?
15
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Усний
контроль.

12. Яку
основну
функцію
виконує
комерційне найменування?
13. Чи може фізична особа - підприємець
мати комерційне найменування?
14. Чи вбачаєте ви різницю між поняттями»
комерційне найменування», «фірмове
найменування», «фірма»?
15. У чому полягає різниця між комерційним
найменуванням і торгівельною маркою?
16. З якого моменту виникають права на
комерційне найменування?
17. Які майнові права на комерційне
найменування
закріплені
чинним
законодавством України?

5

Маркетинг
інтелекту
альної
власності

Способи
комерціалізації 10 Модульний
інтелектуальної
власності.
Економічна
контроль
оцінка інноваційних рішень. Маркетинг в
ліцензійній торгівлі. Дослід цільових ринків
інноваційного продукту. Торгова марка в
міжнародному маркетингу. Особливості
маркетингу в інтелектуальній власності.
Технологічний
аудит.
Прогнозування
розвитку нових технологій.
Питання:
1. Які Що таке товар?
2. Основні властивості товару?
3. Які об’єкти права інтелектуальної
власності є оборотоздатними, а які ні?
4. Які відмінні ознаки нематеріальних
активів?
5. Чому
існують
відмінності
між
юридичним і економічним термінами
служби об’єкта права інтелектуальної
власності?
6. Які основні способи комерціалізації прав
на об'єкти інтелектуальної власності?
7. У чому перевага використання прав на
об’єкти інтелектуальної власності у
виробництві товарів та послуг при
переданні
прав
за
ліцензійним
договором?
16
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8. Які переваги правоволодільцю дає
внесення прав інтелектуальної власності
до статутного капіталу підприємства?
9. У чому різниця між уступкою прав на
об’єкт інтелектуальної власності і
переданням прав за ліцензійним договором?
10. Які Ви знаєте види ліцензійних
договорів?
11. Які ви знаєте види ліцензійних
платежів?
12. Назвіть основні цілі оцінки вартості
прав
на
об’єкти
інтелектуальної
власності.
Патентування винаходу, корисної моделі 10 Модульний
Патентна
контроль
інформа- і промислового зразка в іноземних
ція
і державах. Правова охорона сортів рослин.
документ Право на селекційні досягнення у галузі
тваринництва. Види договорів на створення
ація
і використання об’єктів інтелектуальної
власності. Поняття і ознаки авторського
договору. Види авторських договорів.
Поняття і ознаки ліцензійного договору.
Види ліцензійних договорів. Договори на
створення і використання результатів
науково-технічної діяльності. Договори на
роботи і послуги по забезпеченню науковотехнічною інформацією. Зміст і порядок
патентних досліджень за ДСТУ 3575-97.
Патентний формуляр. Ліцензування і
передача технологій. Основні поняття про
ліцензування і класифікації ліцензійних
договорів.
Питання:
1. Що є предметом та об’єктом ліцензійного
договору.
2. У чому полягає суть договору про
передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності.
3. Що є предметом договору комерційної
концесії.
4. Відмінності договору про передачу ноухау від ліцензійного договору.
5. Види ліцензій на використання об’єктів
права інтелектуальної власності.
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Патентні
дослідже
ння

6. Оформлення ліцензійного договору.
7. Види ліцензійних платежів.
8. Франчайзинг – один із способів реалізації
інтелектуальної власності.
9. Трансфер технологій.
Класифікація
винаходів
(корисних 10 Усний
моделей) за міжнародною системою в
контроль
галузях АПК. Організація та методика
проведення патентних досліджень у галузях
АПК. Методика проведення патентних
досліджень
технічного
рівня,
патентоспроможності,
експертизи
на
патентну чистоту. Особливості захисту прав
інтелектуальної власності на результати
науково-технічної діяльності.
1. Характеристика змісту Книги четвертої
Цивільного кодексу України.
2. Система джерел законодавства, що
регулюють
правовідносини
щодо
об’єктів авторського права і суміжних
прав.
3. Система джерел законодавства, що
регулюють правовідносини щодо
результатів науково-технічної творчості.
4. Норми адміністративного права щодо
захисту прав ІВ згідно з Митним
кодексом України.
5. Кримінальна
відповідальність
за
незаконне
використання
об’єктів
авторського права і суміжних прав.
6. Кримінальна
відповідальність
за
порушення
законодавства
про
виробництво, експорт, імпорт дисків для
лазерних систем зчитування.

Всього:

68
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ
Оцінювання знань студентів в академії здійснюється за 100-баловою
шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної
системи (ЄСТС –А, В, С, D, E, FX, F).
Основні положення:
Загальна кількість модульних контрольних заходів, що мусить скласти
студент з окремої навчальної дисциплін, визначається з урахуванням залікових
модулів з цієї дисципліни і рекомендовано дорівнює двом академічним модулям
за семестр.
За результатами модульного контрольного заходу рівень засвоєння
студентом навчального матеріалу має бути оцінений за національною шкалою та
шкалою ECTS.
Тижні для проведення модульного контролю (модульні тижні)
рекомендуються графіком навчального процесу.
Кількість балів, отримана студентом при оцінювання модулю та
підсумковий бал поточної успішності з дисципліни, співвідноситься з оцінками
за національною шкалою та шкалою ECTS відповідно до таблиці 1.
1.Шкала оцінювання
Оцінка за
100-бальна
національною
шкала
шкалою
90 – 100
82 – 89
74 – 81
64 – 73
60 – 63
35– 59
0-34

Визначення

Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи лише з незначною кількістю помилок
Дуже добре – вище середнього рівня з
кількома помилками
добре
Добре – в загальному правильна відповідь,
робота з певною кількістю грубих помилок
Задовільно – непогано, але зі великою
задовільно кількістю недоліків
Достатньо – відповідь, робота задовольняє
мінімальні критерії
Незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
відмінно

Оцінка за
шкалою
ECTS

A
В
С
D
E
FX
F

Регламентується наступний комплект балів для отримання оцінки за
модуль: результат поточного контролю (усереднено за оцінюванням завдань,
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проектів, тренінгів, відповідей) – максимум 20 балів (табл. 3), результат
модульного тестового контролю – максимум 50 балів ( роз’яснення в табл. 5), та
результат засвоєння блоку самостійної роботи – максимум 30 балів (табл. 3,4,5).
Складання модулів обов’язкове. Студент не допускається до тестування з
модуля без відпрацювання пропущених занять. Модуль вважається зарахованим,
якщо студент набрав мінімально необхідну кількість балів та більше.
Результати рейтингу з модулю доводяться до відома студентів не пізніше
третього робочого дня після проведення контрольного заходу і, у разі
відсутності претензій з боку студентів, вважаються остаточними.
Якщо студент не погоджується з рішенням про присвоєння йому балів
рейтингу за модуль, то він повинен відразу після їх оголошення звернутися з
письмовою апеляцією до завідувача кафедри та у визначений термін скласти
усну атестацію з модуля перед комісією. Склад апеляційної комісії у кожному
конкретному випадку визначається завідувачем кафедри. Рішення комісії є
остаточним. Студент не може повторно складати зараховані модулі.
Студент, який не з’явився на модульний контроль або не отримав
мінімальної кількості балів на модульному тижні, має право складати
пропущений модуль під час залікового тижня.
Підсумковий рейтинг поточної успішності з дисципліни вираховується
усередненням рейтингів з усіх модулів. Семестрова оцінка виставляється
студенту з врахуванням результатів підсумкового тестування та поточного
контролів (усереднені бали за модулі). Максимальна кількість балів, що студент
може отримати при вивченні дисципліни, дорівнює 100 (див. табл. 1).
Диференційований залік передбачає наявність підсумкового тестування.
При наявності дозволу на автоматичне зарахування заліку, студент, який
своєчасно складав усі модульні контрольні заходи та за їх результатами
атестований з оцінкою "відмінно",
може отримати залік автоматично.
Семестровою оцінкою у цьому випадку є усереднена оцінка за модулі.
Викладач зобов'язаний здати заповнену заліково-екзаменаційну відомість
до навчального відділу протягом такого граничного терміну: для заліку останній день залікового тижня, для екзамену - не пізніше, ніж на наступний
робочий день після його завершення.
Засоби діагностики успішності навчання використовують для підсумкової
експертизи знань і базуються на технології стандартизованого тестового
контролю.
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2. Схема нарахування балів з модулів навчальної дисципліни
Покажчик

Нарахування балів
від 60* до 100

Всього з модулю
В тому числі:
відповіді на тестові питання
усні відповіді на лабораторно-практичних
заняттях

від 30 до 50

результат засвоєння блоку самостійної роботи

до 20
до 30

*- менша кількість отриманих балів недостатня для зарахування модулю, необхідна перездача.

3. Шкала оцінювання усної відповіді
20-бальна
шкала

Інтуїтивний
аналог
оцінювання

20

5+

19

5

18

5-

17

4+

16

4

15

4-

14

3+

13

3

12

3-

Оцінка за національною шкалою Визначення
Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи без помилок чи зауважень, прояв
креативного мислення.
Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи з однією непринциповою помилкою
Відмінно – відмінна відповідь, виконання
роботи з незначною кількістю помилок
Дуже добре – вище середнього рівня з
кількома помилками при розумінні суті
питання
Добре – в загальному правильна відповідь,
робота з кількома помилками
Добре – в загальному правильна відповідь,
робота з певною кількістю грубих помилок
Задовільно – непогано, але зі великою
кількістю недоліків
Достатньо – непогано, але наявна велика
кількість суттєвих недоліків
Достатньо – відповідь, робота задовольняє
лише найменші критерії

Оцінка за
шкалою
ECTS

A
А
А
В
С
С
D
D
E

Самостійна робота оцінюється як сума балів за відповідність і обсяг наданого
матеріалу (табл. 4) та балів за захист цього матеріалу (табл. 3).
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4. Шкала оцінювання відповідності змісту матеріалу самостійної роботи
Визначення

Шкала, бали
10
8
6

Повна відповідність змісту і достатній обсяг
Достатня відповідність змісту і достатній обсяг
Мінімально задовільна відповідність змісту і обсягу

5. Накопичення балів за модуль складанням (максимум 100 балів)
Поточне
оцінювання

Оцінювання тестів

Оцінювання самостійної
роботи

визначається
викладачем

чітко регламентується

визначається
викладачем

до 20 балів

до 30 балів

до 50 балів

до 10 балів
Шкала
оцінювання
відповіді

50 тестів: 1 прав. відповідь – 1
бал
25 тестів: 1 прав. відпов. – 2 бали

до 20 балів

Відповідність

Захист шкала
матеріалу
оцінювання
усної
(див. табл. 4)
відповіді

ПРИКЛАД
12

44

8

Приклад»: 12+44+8+14=78 балів. Добре «С».
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14

