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.  
 

Робоча програма навчальної дисципліни «Винахідництво та реєстрація 

прав інтелектуальної власності» для аспірантів освітньо-наукової програми 

«Галузеве машинобудування» спеціальності 133 Галузеве машинобудування / 

Ю.І.Тюря ; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. ЦГЕП – Д. : НТУ 

«ДП», 2020. – 17 с.  

 

Розробник – Тюря Юлія Іванівна - кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права. 

 

Робоча програма регламентує: 

–мету дисципліни; 

–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–базові дисципліни; 

–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
здобувачів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої 
діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої 
освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 133 Галузеве 

машинобудування (протокол № 6 від 31.08.2020). 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

В освітньо-науковій програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» «Галузеве машинобудування спеціальності 133 

Галузеве машинобудування здійснено розподіл програмних результатів 

навчання (ПРН) за організаційними формами освітнього процесу. Зокрема, до 

дисципліни Б2 «Винахідництво та реєстрація прав інтелектуальної власності» 

віднесено такі результати навчання: 

ПР5 Реєструвати права інтелектуальної власності 
 

Мета дисципліни полягає у поглибленні у здобувачів освітньо-наукового 

рівня теоретичних знань щодо особливостей правової охорони та набуття прав 

інтелектуальної власності на результати винахідництва і виробленні навичок 

реєстрації прав інтелектуальної власності, а також у формуванні відповідних 

компетентностей щодо правильного застосування отриманих знань та правових 

норм. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання 

в дисциплінарні та зробити адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за 

цим критерієм. 

 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр 

ДРН 
зміст 

ПР5 ПР5.1-Б2 Реалізовувати конституційні права людини на результати її 

інтелектуальної, творчої діяльності 

ПР5.2-Б2 Знати механізм набуття фізичними та юридичними особами 

майнових та немайнових прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності 

ПР5.3-Б2 Вміти вирізняти одні об’єкти права інтелектуальної власності 

від інших, знати строки чинності майнових прав на них 

ПР5.4-Б2 Демонструвати необхідні знання щодо прав та обов’язків 

власників авторських і суміжних прав та інших учасників 

авторсько-правових відносин 

ПР5.5-Б2 Знати основні поняття та засоби захисту в області охорони 

промислової власності, патентного права та права на засоби 

індивідуалізації й нетрадиційні об’єкти інтелектуальної 

власності 

ПР5.6-Б2 Вміти реалізовувати свої права в процесі набуття, реалізації та 

захисту прав інтелектуальної власності 

ПР5.7-Б2 Складати та подавати заявки на реєстрацію об’єктів права 

інтелектуальної власності, зокрема об’єктів авторського 

права, торговельних марок, промислових зразків, корисних 

моделей, винаходів 
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Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр 

ДРН 
зміст 

ПР5.8-Б2 Оволодіти знаннями щодо призначення та основних напрямів 

діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

(ВОІВ) 

 

 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Базовими дисциплінами є дисципліни які вивчалися студентами на 

освітньому рівні магістр, що формують компетентності щодо здатності до 

ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності відповідно 

до майбутнього профілю роботи. 
 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Вид 

навчальних 

занять О
б
с
я

г
, 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна заочна 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

лекційні 45 21 24 - - 

практичні 45 21 24 - - 

лабораторні - - - - - 

семінари - - - - - 

РАЗОМ 90 42 48 - - 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ЛЕКЦІЇ 45 

ПР5.1-Б2 Тема 1. ТВОРЧІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ 

4 

1. Поняття та результати творчої діяльності людини 

2. Зміст та сутність поняття «винахідництво» 

3. Інтелектуальна діяльність та створення інтелектуального 

продукту 

4. Гносеологічні аспекти становлення системи правової 

охорони результатів інтелектуальної діяльності 

ПР5.1-Б2 

ПР5.2-Б2 

ПР5.3-Б2 

Тема 2. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТА ЇЇ СКЛАДОВІ 
4 1. Становлення права інтелектуальної власності в Україні. 

2. Джерела права інтелектуальної власності України. 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 3. Поняття права інтелектуальної власності. 

4. Об'єкти права інтелектуальної власності та їх класифікація. 

5. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 

6. Співвідношення права інтелектуальної власності та права 

власності. 

7. Державна система правової охорони та управління 

інтелектуальною власністю. 

ПР5.3-Б2 

ПР5.4-Б2 

ПР5.6-Б2 

 

 

Тема 3. ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА І 

СУМІЖНИХ ПРАВ 

7 

1. Мета і принципи правової охорони інтелектуальної 

власності 

2. Поняття авторського права і суміжних прав 

2.1. Авторське право 

2.1.1. Виникнення і здійснення авторського права 

2.1.2. Права автора 

2.1.3. Комп’ютерна програма як об’єкт авторського права 

2.1.4 .Авторські права в Інтернеті 

2.1.5. Строк правової охорони авторських прав 

2.1.6. Процедура реєстрації авторського права 

2.2. Суміжні права 

2.2.1. Особливості набуття суміжних прав 

2.2.2. Права суб’єктів суміжних прав 

2.2.3. Строк правової охорони суміжних прав 

3. Колективне управління авторським правом і суміжними 

правами 

ПР5.3-Б2 

ПР5.5-Б2 

ПР5.6-Б2 

 

 

Тема 4. ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ.  

ПАТЕНТНЕ ПРАВО  

6 

1. Визначення поняття права промислової власності 

2. Поняття, предмет та принципи патентного права 

3. Об’єкти патентного права 

3.1. Визначення поняття винахід (корисна модель) 

3.1.1. Ознаки винаходу (корисної моделі) 

3.1.2. Складові винаходу (корисної моделі) 

3.2. Поняття та об'єкти промислового зразка 

3.2.1. Умови патентоздатності промислового зразка 

3.3. Комерційна таємниця як об'єкт інтелектуальної власності 

4. Суб’єкти патентного права 

4.1. Автори 

4.1.1. Особисті немайнові права автора 

4.1.2. Майнові права автора 

4.2. Патентовласники 

4.3. Представники у справах інтелектуальної власності 

(патентні повірені) 

ПР5.3-Б2 

ПР5.5-Б2 

ПР5.6-Б2 

Тема 5. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 

ПРАВОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ 

ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 

5 

1. Право інтелектуальної власності на комерційне 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 найменування 

2. Право інтелектуальної власності на торговельні марки 

2.1. Умови надання правової охорони торговельним маркам 

2.2. Суб'єкти права на торговельну марку 

2.3. Порядок одержання свідоцтва на торговельну марку 

2.4. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну 

марку 

3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 

3.1. Порядок реєстрації права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення 

3.2. Особи, які мають право на реєстрацію географічного 

зазначення 

3.3. Права, які випливають з реєстрації географічного 

зазначення 

ПР5.3-Б2 

ПР5.5-Б2 

ПР5.6-Б2 

 

Тема 6. ПРАВА НА ІНШІ (НЕТРАДИЦІЙНІ) ОБ’ЄКТИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

5 

1. Поняття та система нетрадиційних об’єктів права 

інтелектуальної власності 

2. Правова охорона наукових відкриттів 

3. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій 

4. Правова охорона селекційних досягнень (сорту рослин, 

породи тварин) 

5. Правова охорона комерційної таємниці 

6. Правова охорона компонування (топографію) 

напівпровідникового виробу 

ПР5.7-Б2 

ПР5.8-Б2 
 

Тема 7. ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОХОРОНА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

8 

1. Загальні положення про цивільно-правовий договір 

2. Договори у сфері інтелектуальної власності 

2.1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної 

власності 

2.2. Ліцензійний договір 

2.3. Договір про створення за замовленням і використання 

об’єкта права інтелектуальної власності 

2.4. Договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності 

2.5. Договір комерційної концесії 

3. Міжнародна правова охорона інтелектуальної власності 

3.1. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) 

3.2. Міжнародні угоди з авторського права 

3.3. Міжнародні угоди з суміжних прав 

3.4. Міжнародні угоди з охорони промислової власності 

3.5. Міжнародні угоди з охорони засобів індивідуалізації 

учасників цивільного обороту, товарів і послуг 

3.6. Міжнародні угоди про охорону нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної власності 

3.7. Захист права інтелектуальної власності в рамках Угоди 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 

(Угоди TRIPS) 

ПР5.7-Б2 

ПР5.8-Б2 
 

Тема 8. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ 

ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

6 

1. Класифікації об’єктів промислової власності 

1.1. Міжнародна патентна класифікація 

1.2. Структура індексів класифікації 

2. Основні етапи процесу виявлення винаходу 

3. Складання формули винаходу (корисної моделі) 

4. Патентування об’єктів промислової власності 

5. Порядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну 

модель) 

5.1. Розгляд заявки про видачу патенту 

5.2. Експертиза заявки про видачу патенту 

5.3. Видача та реєстрація патенту на винахід 

6. Строки дії правоохоронних документів на об’єкти 

промислової власності 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 45 

ПР5.1-Б2 
 

1. Відповіді на контрольні питання за темою «Творчість та 

інтелектуальна діяльність людини» 

4 

ПР5.2-Б2 

ПР5.3-Б2 
 

2. Відповіді на контрольні питання та набуття навичок 

вирішення практичних завдань за темою «Система 

інтелектуальної власності та її складові». Аналіз «Концепції 

реформування державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності в Україні» 

5 

ПР5.2-Б2 

ПР5.3-Б2 
 

3. Набуття навичок здійснення аналізу судових рішень з 

використанням можливостей електронного ресурсу «Єдиний 

державний реєстр судових рішень» щодо порушення прав 

інтелектуальної власності 

6 

ПР5.2-Б2 

ПР5.3-Б2 

ПР5.7-Б2 
 

4. Набуття навичок щодо оформлення заяви про реєстрацію 

авторського права на твір з врахуванням професійного 

спрямування підготовки (правнича, технічна, гуманітарна, 

економічна, інженерна та інш.). Здійснення аналітичного 

огляду офіційного бюлетеню «Авторське право і суміжні 

права». 

6 

ПР5.5-Б2 

ПР5.6-Б2 

ПР5.7-Б2 
 

5. Набуття навичок користування Інтерактивною БД 

«Промислові зразки, зареєстровані в Україні», електронним 

ресурсом «Біржі промислової власності». Здійснення 

аналітичного огляду офіційного бюлетеню «Промислова 

власність». 

6 

ПР5.5-Б2 

ПР5.6-Б2 

ПР5.7-Б2 
 

6. Набуття навичок використання Методичних рекомендацій 

про порядок складання, подачі і розгляду заяви на 

раціоналізаторську пропозицію, Реєстру сортів рослин 

України. Здійснення аналізу Положень про комерційну 

таємницю та конфіденційну інформацію. 

6 

ПР5.5-Б2 

ПР5.6-Б2 

ПР5.8-Б2 

7. Здійснення аналізу Показників діяльності у сфері 

промислової власності. Використання сайту Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності в патентному пошуку 

6 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ПР5.5-Б2 

ПР5.7-Б2 

8. Набуття навичок щодо здійснення патентного пошуку та 

оформлення заявки на винахід (корисну модель) 

6 

РАЗОМ 90 

 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Сертифікація досягнень здобувачів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання здобувача за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень аспірантів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних аспірантів. 
Шкали оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо аспірант отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь/навичок, комунікації, автономії та відповідальності здобувача за 

вимогами НРК до 8-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Здобувач на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються здобувачам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  
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Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальн

е заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

здобувача 

практичні  індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання індивідуального завдання.  

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим 

опису кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може 

визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються 

викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

здобувача шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен здобувач вищої 

освіти під час заліку має право виконувати ККР, яка містить завдання, що 

охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної  

складової опису кваліфікаційного рівня НРК. 

 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання здобувача вищої освіти ідентифікуються та 

вимірюються відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою 

критеріїв, що описують дії здобувача для демонстрації досягнення результатів 

навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 
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коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентнісні характеристики, визначені 

НРК для освітньо-наукового рівня вищої освіти (подано нижче). 

 
Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 8-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 

Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

– Концептуальні та 

методологічні 

знання в галузі чи на 

межі галузей знань 

або професійної 

діяльності. 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

– критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний 

 

<60 

Уміння/навички 

– Спеціалізовані 

уміння/навички і 

методи, необхідні 

для розв’язання 

значущих проблем у 

сфері професійної 

діяльності, науки 

та/або інновацій, 

розширення та 

переоцінки вже 

існуючих знань і 

Відповідь характеризує уміння: 

– виявляти проблеми; 

– формулювати гіпотези; 

– розв’язувати проблеми; 

– оновлювати знання; 

– інтегрувати знання; 

– провадити інноваційну діяльність; 

– провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з не грубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 85-89 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

професійної 

практики; 

– започаткування, 

планування, 

реалізація та 

коригування 

послідовного 

процесу ґрунтовного 

наукового 

дослідження з 

дотриманням 

належної 

академічної 

доброчесності; 

– критичний аналіз, 

оцінка і синтез 

нових та 

комплексних ідей. 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації однієї вимоги  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

– Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються сфери 

наукових та 

експертних знань, з 

колегами, широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством у 

цілому; 

– використання 

академічної 

української та 

іноземної мови у 

професійній 

діяльності та 

дослідженнях. 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: правильна; чиста; ясна; точна; логічна; виразна; 

лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

– послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

– наявність логічних власних суджень; 

– доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

– правильна структура відповіді (доповіді); 

– правильність відповідей на запитання; 

– доречна техніка відповідей на запитання; 

– здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

– використання іноземних мов у професійній діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

65-69 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

реалізовано дев’ять вимог) 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

– Демонстрація 

значної 

авторитетності, 

інноваційність, 

високий ступінь 

самостійності, 

академічна та 

професійна 

доброчесність, 

постійна відданість 

розвитку нових ідей 

або процесів у 

передових 

контекстах 

професійної та 

наукової діяльності; 

– здатність до 

безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення. 

Відмінне володіння компетенціями: 

– використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

– ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

– підтримка врівноважених стосунків з членами команди 

(відповідальність за взаємовідносини); 

– стресовитривалість;  

– саморегуляція;  

– трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

– високий рівень особистого ставлення до справи; 

– володіння всіма видами навчальної діяльності; 

– належний рівень фундаментальних знань; 

– належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності і 

автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Технічні засоби навчання: 

2. Мультимедійне обладнання; 

3. Інформаційно-комунікаційні засоби; 

4. Інтерактивна дошка; 

5. Персональні комп’ютери. 

6. Дистанційна платформа Мoodlе. 
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