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назва дисципліни Інтелектуальна власність 
  

 

факультет фізико-математичний 
  

кафедра математики та інформатики 
  

спеціальність 
для всіх спеціальностей галузі знань  
01 Освіта/Педагогіка 

  
освітня програма для всіх освітніх програм 
  

рівень вищої освіти другий (магістерський) 
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спеціальність освітня програма 

011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта Початкова освіта 

014 Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика) 

014 Середня освіта (Фізика) Середня освіта (Фізика) 

014 Середня освіта  

(Трудове навчання та технології) 

Середня освіта  

(Трудове навчання та технології) 

014 Середня освіта (Фізична культура) Середня освіта (Фізична культура) 

014 Середня освіта  

(Мова і література (російська)) 

Середня освіта  

(Мова і література (російська)) 

014 Середня освіта  

(Мова і література (англійська)) 

Середня освіта  

(Мова і література (англійська)) 

014 Середня освіта (Мова і література 

(Українська мова і література)) 

014 Середня освіта (Мова і література 

(Українська мова і література)) 

016 Спеціальна освіта Спеціальна освіта 

033 Філософія Філософія 

231 Соціальна робота Соціальна робота 
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ПІБ викладача Нєсмєлова Ольга Володимирівна 
  

науковий ступінь,  
вчене звання 

кандидат фіз.-мат. наук, доцент; 

  

профайл викладача 
офіційна web-сторінка кафедри 
https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-matematyky-ta-informatyky 
 

  

e-mail викладача ddpu.intel.vlasnist@gmail.com  

  
сторінка курсу в Moodle http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=58  

  

розклад консультацій щовівторка з 14
00

 до 15
00 

(аудиторія №309а) 
 

https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-matematyky-ta-informatyky
mailto:ddpu.intel.vlasnist@gmail.com
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=58
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Анотація до дисципліни 
 

Предметом вивчення дисципліни є: 

є сукупність правовідносин щодо регулювання прав інтелектуальної власності, майнових та особистих 

немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення. 

 
 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власніть» пов’язана з такими курсами, як «Правознавство», «Педагогіка», 

«Економіка», «Основи наукових досліджень» та iншими загально-юридичними та соціальними дисциплiнами. 

Засвоєння здобувачами матерiалiв дисциплiни сприяє освоєнню нових знань та розвитку науково-професiйної 

пiдготовки в областi права, педагогіки, економічної дiяльностi, а також інших загальноосвітніх (та професійних) 

дисциплін навчального плану підготовки. 

 
 

Мета вивчення дисципліни 
 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» є вивчення та засвоєння здобувачами 
основних понять, інститутів, принципів та джерел правового регулювання відносин, пов'язаних із інтелектуальною 
діяльністю, як на національному, так і на міжнародному рівні. 
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основні завдання: 
компетентності, які будуть сформовані  
у здобувачів за результатами вивчення: 

 
 
 

 
 загальні 

 
 

 Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних інформаційних процесів, генерування нових ідей при 

вирішенні практичних завдань. 

 Уміння здійснювати пошук, оброблення, аналіз і контекстуалізацію інформації з різних джерел. 

 

 
 спеціальні  

 Готовність враховувати основні положення законодавства України та міжнародно-правових угод з 

інтелектуальної власності при виконанні професійних та управлінських завдань у закладах освіти. 

 Здатність до застосування відомостей щодо особливостей створення, охорони та захисту результатів 

інтелектуальної діяльності при проведення навчальної та організаційної роботи в навчальних закладах. 
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очікувані результати навчання 
 

загальні:  

 здатність розуміти сутність і значення нових інтелектуальних об’єктів в розвитку сучасного суспільства; 

 усвідомлювати особливості процесу створення та використання нового виду інформації, уміння 

дотримуватися основних вимог інформаційної безпеки; 

 здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень. 

 

спеціальні:  

 здатність до застосування основних відомостей щодо особливостей створення, охорони та захисту 

результатів інтелектуальної діяльності при проведення навчальної та організаційної роботи в навчальних 

закладах; 

 готовність використовувати основні положення законодавства України та міжнародно-правових угод з 

інтелектуальної власності при виконанні професійних завдань у закладах освіти;  

 здатність здійснювати професійну діяльність (в тому числі, створювати нові об’єкти інтелектуальної 

власності) на основі розвиненої правосвідомості, правового мислення і правової культури. 
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Перелік тем –  інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

 

Тема 1 Поняття інтелектуальної власності та її роль в розвитку суспільства 

  

Тема 2 Система інтелектуальної власності 

  

Тема 3 Основи системи правової охорони інтелектуальної власності 

  

Тема 4 Економіка інтелектуальної власності 

  

Тема 5 Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності 

  

Тема 6 Основи системи правового захисту інтелектуальної власності 

  

 


