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Опис навчальної дисципліни



Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти
Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3

Галузь знань:
24 Сфера обслуговування

Вибіркова

Змістових модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування):

241 Готельно-ресторанна справа
Рік підготовки:


1-й
1-й
Загальна кількість годин - 90


Семестр



1-й
1-й


Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4
Ступінь вищої освіти:
магістр

16 год.



Практичні, семінарські


14 год.



Лабораторні


. 0 год.



Самостійна робота


 60 год.



Вид контролю - залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:
для денної форми навчання – 0,5 (30 : 60)

















Актуальність вивчення, мета і завдання навчальної дисципліни

Економіці розвинених країн, що базується на застосуванні нових знань і сучасних інформаційних технологій та їх комерціалізації, значною мірою притаманний інноваційний характер. Глобальною тенденцією стало зниження або ліквідації бар’єрів на шляху вільної торгівлі, запровадження стандартних правил та умов міжнародної торгівлі; завдяки цьому внутрішні та регіональні ринки набувають загальних рис і висувають єдині вимоги до виробників і постачальників товарів та послуг. За таких умов інтелектуальна власність стала одним з найважливіших факторів, що визначають успіх виробничої і підприємницької діяльності як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. 
Сьогодні в Україні створено сучасну нормативно-правову базу в сфері інтелектуальної власності, що дозволяє набувати, здійснювати та захищати права на всі загальновідомі об’єкти інтелектуальної власності.
Для ознайомлення з цими нормативними документами та поліпшення підготовки спеціалістів у закладах вищої освіти України видано наказ Міністерства освіти і науки від 20.10.2004 № 811 «Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність». Цей наказ підготовлено відповідно до Указу Президента України від 27.04.2001 № 285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» та рішення колегії МОН України від 20.06.2002 (протокол № 6/3-16 «Про запровадження у вищих навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності та підготовку за державним замовленням фахівців з інтелектуальної власності»).
Мета навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»:
	дидактична – ознайомлення студентів із системою інтелектуальної промислової власності у винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності, міжнародним співробітництвом у галузях інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав, а також системою патентної інформації;

виховна – формування особистісної професійної спрямованості студентів. 
розвиваюча – набуття навичок і досвіду роботи з нормативно-правовими актами, патентною документацією в оформленні «ноу-хау» і матеріалів заявки на об’єкт промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг), ліцензій на використання винаходу;
Завдання навчальної дисципліни:
	методичні – розвиток мислення, здатності до аналізу явищ у галузях інтелектуальної власності, авторського права та суміжних прав;

пізнавальні - цілісний розгляд та аналіз теорії і практики в системі інтелектуальної промислової власності, авторського права та суміжних прав;
практичні – формування готовності до використання умінь та навичок в практичній діяльності.
Зміст  програмового матеріалу  зорієнтований на підготовку майбутніх фахівців до володіння інтелектуальним продуктом як власністю, а також формування у студентів знань щодо загальноприйнятих правил користування інтелектуальною власністю, що належить іншим фізичним або юридичним особам. 
Загальні компетентності
Згідно ЗК ОП спеціальностей 
	Здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку суспільства;

	здатність свідомо визначати цілі власного професійного й особистісного розвитку, організовувати власну діяльність, працювати автономно і в команді;
	здатність до пошуку, оброблення, аналізу та критичного оцінювання інформації з різних джерел, у т. ч. іноземною мовою;
	здатність учитися впродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію; 
	здатність до письмової й усної комунікації, щo якнайкраще відпoвідають ситуації професійного і особистісного спілкування засобами іноземної та державної мов;
	здатність проводити дослідницьку роботу, визначати цілі та завдання, обирати методи дослідження, аналізувати  результати;
	здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми  з відповідною аргументацією, генерувати нові ідеї;
	здатність критично оцінювати й аналізувати власну освітню та професійну діяльність.

Фахові компетентності 
Згідно ФК ОП спеціальностей 
	Здатність забезпечувати захист державних економічних інтересів на основі чинних правових норм під час діяльності в індустрії гостинності;
	здатність класифікувати об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності;
	знання порядку охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, системи захисту прав інтелектуальної власності.


Ïðîãðàìí³ ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ
Опанування äèñöèïë³íè «²íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü»  поряд із вивченням інших навчальних дисциплін передбачає, що у результаті здобувачі оволодіють відповідними компетентностями, і матимуть ÏÐ çã³äíî ÎÏ ñïåö³àëüíîñòåé òà:
	уміння орієнтуватися в чинній законодавчо-нормативній базі з питань функціювання закладів готельно-ресторанного бізнесу;
	уміння працювати із правовими документами, які регламентують договірні відносини між суб’єктами господарювання;
	çíàííÿ ñêëàäîâèõ ñèñòåìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³; 
	çíàííÿ íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà òà ÷èííîãî íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà ó ãàëóç³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³; 
	çíàííÿ îñíîâíèõ ïîëîæåíü íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ó ãàëóç³ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³; 
	çíàííÿ ïðàâ àâòîð³â ³íòåëåêòóàëüíîãî ïðîäóêòó; 
	çíàííÿ ïðàâèë çàõèñòó ³íòåëåêòóàëüíîãî ïðîäóêòó íà ð³çíèõ åòàïàõ éîãî æèòòºâîãî öèêëó;
	çíàííÿ ïðàâèë ñêëàäàííÿ çàÿâîê íà ðåºñòðàö³þ àâòîðñüêîãî ïðàâà íà òâ³ð, çàÿâîê íà âèíàõîäè, êîðèñí³ ìîäåë³ òîùî; 
	çíàííÿ ïðàâèë çàõèñòó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ;
	óì³ííÿ çä³éñíþâàòè íàáóòòÿ ïðàâ íà îá'ºêòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (âèíàõîäè, êîðèñí³ ìîäåë³, ïðîìèñëîâ³ çðàçêè, òîðãîâåëüí³ ìàðêè, ñîðòè ðîñëèí òîùî); 
	óì³ííÿ ðîçïîðÿäæàòèñÿ ïðàâàìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³; 
	óì³ííÿ ñêëàäàòè ë³öåíç³éí³ òà àâòîðñüê³ äîãîâîðè òîùî; 
	óì³ííÿ çä³éñíþâàòè êîìåðö³àë³çàö³þ îá'ºêò³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³; 
	óì³ííÿ çàõèùàòè ïðàâà íà îá'ºêòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³; 
	óì³ííÿ óïðàâëÿòè ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ â îðãàí³çàö³¿ (ï³äïðèºìñòâ³); 
	óì³ííÿ ñàìîñò³éíî ïðàöþâàòè ç íàóêîâîþ, äîâ³äêîâîþ, åíöèêëîïåäè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ.


Міждисциплінарні зв’язки. Курс інтегрує окремі навчальні дисципліни, такі як: «Інформаційний менеджмент», «Основи управлінської діяльності», «Управління змістом робіт», «Управління інформаційними зв’язками» тощо.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення дисципліни відводиться 90 годин або 3 кредити ECTS.         

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 
1. Основи інтелектуальної власності.
2. Óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ.

Çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè

²íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü ÿê ïðàâî íà ðåçóëüòàòè òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Ïîíÿòòÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Åâîëþö³ÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ì³ñöå ³ ðîëü ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â åêîíîì³÷íîìó ³ ñîö³àëüíîìó ðîçâèòêó äåðæàâè.
Ñèñòåìà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ñêëàäîâ³ ñèñòåìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Îá’ºêòè ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ñóá’ºêòè ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Äåðæàâíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ. Çàêîíîäàâ÷³ àêòè Óêðà¿íè ïðî ³íòåëåêòóàëüíó âëàñí³ñòü. Ì³æíàðîäíà ñèñòåìà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Ïðàâîâà îõîðîíà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. 
Ìåòà ³ ïðèíöèïè ïðàâîâî¿ îõîðîíè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Îõîðîíà ïðàâ íà îá’ºêòè ïðîìèñëîâî¿ âëàñíîñò³. Îõîðîíà îá’ºêò³â àâòîðñüêîãî ïðàâà ³ ñóì³æíèõ ïðàâ. Îõîðîíà ïðàâ íà îá’ºêòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ çà êîðäîíîì.
Çàõèñò ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ñèñòåìà çàõèñòó ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ. Ä³¿, ùî âèçíàþòüñÿ ïîðóøåííÿì ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ñïîñîáè çàõèñòó ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Çàõèñò ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ðàìêàõ óãîäè TRIPS. 
Ïåðåäàííÿ ïðàâ íà îá’ºêòè ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. 
Ñóòí³ñòü ³ ïðè÷èíè ïåðåäàííÿ ïðàâ. Âèäè äîãîâîð³â ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîâèìè ïðàâàìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Çì³ñò äîãîâîð³â ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîâèìè ïðàâàìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. 
Ìàðêåòèíã ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ïîíÿòòÿ ìàðêåòèíãó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Åòàïè òà ñòàä³¿ æèòòºâîãî öèêëó ³ííîâàö³éíîãî òîâàðó. Â³äá³ð íîâèõ ³äåé. Ïðîãíîçóâàííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é. Ìàðêåòèíã ó ë³öåíç³éí³é òîðã³âë³. Åêîíîì³÷íà îö³íêà ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â. Îö³íêà âàðòîñò³ ïðàâ íà îá’ºêòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Êîìåðö³àë³çàö³ÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Êîìåðö³àë³çàö³ÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ïîíÿòòÿ òà ìåõàí³çìè êîìåðö³àë³çàö³¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ïðàâ³ Óêðà¿íè. Çàâäàííÿ êîìåðö³àë³çàö³¿. Îá’ºêò êîìåðö³àë³çàö³¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Åòàïè êîìåðö³àë³çàö³¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ïðàâîâ³ ôîðìè êîìåðö³àë³çàö³¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
Óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ. Ïîíÿòòÿ óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ. Ïðèíöèïè óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ. Óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ íà ð³çíèõ åòàïàõ æèòòºâîãî öèêëó.
²íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü â åëåêòðîííîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ïðàâîâà îõîðîíà êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì ³ áàç äàíèõ. Îñîáëèâîñò³ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ îêðåìèõ ðåñóðñ³â ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Òîâàðí³ çíàêè ÿê äîìåíí³ ³ìåíà. Ðåºñòðàö³ÿ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì ³ áàç äàíèõ. Â³ëüíå â³äòâîðåííÿ ³ àäàïòàö³ÿ êîìï'þòåðíî¿ ïðîãðàìè àáî áàçè äàíèõ.
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Çì³ñòîâ³ ìîäóë³ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè

  Çì³ñòîâèé ìîäóëü 1. Îñíîâè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. 
Ëåêö³éíèé ìîäóëü:
	²íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü ÿê ïðàâî íà ðåçóëüòàòè òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè (2 ãîä.).
	Ñèñòåìà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (2 ãîä.).
	Ïðàâîâà îõîðîíà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (2 ãîä.).
	Çàõèñò ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (2 ãîä.).
	Ïåðåäàííÿ ïðàâ íà îá’ºêòè ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (2 ãîä.).


Ñåì³íàðñüêèé  ìîäóëü:
	Ñêëàäîâ³ ñèñòåìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (2 ãîä.).
	Ñèñòåìà çàõèñòó ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (2 ãîä.).
	Äîãîâîðè ùîäî ðîçïîðÿäæåííÿ ìàéíîâèìè ïðàâàìè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (2 ãîä.).


Çì³ñòîâèé ìîäóëü 2. Óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ
Ëåêö³éíèé ìîäóëü:
	Ìàðêåòèíã ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (2 ãîä.).
	Êîìåðö³àë³çàö³ÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (2 ãîä.).

Ñåì³íàðñüêèé  ìîäóëü:
	Îñîáëèâîñò³ ìàðêåòèíãó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³           (2 ãîä.).
	Ìåõàí³çìè êîìåðö³àë³çàö³¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ â Óêðà¿í³ (2 ãîä.).

Óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ (2 ãîä.).
	²íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü â åëåêòðîííîìó ñóñï³ëüñòâ³ (2 ãîä.). 

Ìîäóëü ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè:
	Åâîëþö³ÿ ïðîìèñëîâî¿ âëàñíîñò³.
	Åâîëþö³ÿ àâòîðñüêîãî ïðàâà.

Ïðàâîâà îõîðîíà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Çàõèñò ïðàâ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Îðãàí³çàö³¿, ÿê³ çàõèùàþòü àâòîðñüê³ ³ ñóì³æí³ ïðàâà. 
Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ñòîñóíê³â ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì ó ãàëóç³ àâòîðñüêîãî ïðàâà ³ ñóì³æíèõ ïðàâ. 
Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè ç îõîðîíè àâòîðñüêîãî ïðàâà ³ ñóì³æíèõ ïðàâ. 
Ïðàâîâà îõîðîíà ñåêðåò³â âèðîáíèöòâà. 
Ïåðåäàííÿ ïðàâ íà îá’ºêòè ïðàâà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Ìàðêåòèíã ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ.
Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ àâòîðà íà òâîðè ë³òåðàòóðè, íàóêè ³ ìèñòåöòâà. 
Ë³öåíç³éíå âèêîðèñòàííÿ âèíàõîä³â, êîðèñíèõ ìîäåëåé, ïðîìèñëîâèõ çðàçê³â, ñîðò³â ðîñëèí ³ òîïîãðàô³é ³íòåãðàëüíèõ ì³êðîñõåì. 
Ñó÷àñí³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ òà êîìï’þòåðíå àâòîðñüêå ïðàâî.
Çàõèñò êîìï’þòåðíîãî àâòîðñüêîãî ïðàâà.
²íòåðíåò ³ ïèòàííÿ ïðàâà.
Ïàòåíòí³ äîñë³äæåííÿ òà ¿õ ðîëü ó ðîçâèòêó íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó.
Ïàòåíòíî-³íôîðìàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü.
Ìåòîäè îö³íêè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
	Êîìåðö³àë³çàö³ÿ ïðàâ íà îá'ºêòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³.
	Ïðàâà ïóáë³êàòîðà íà äîáóòêè íàóêè, ë³òåðàòóðè òà ìèñòåöòâà.
	Ñóá'ºêòè àâòîðñüêîãî ïðàâà.
	Îá'ºêòè àâòîðñüêîãî ïðàâà.
	Ïðàâà àâòîð³â é ¿õí³é öèâ³ëüíî-ïðàâîâèé çàõèñò.
	Âèäàâíè÷èé äîãîâ³ð.
	Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ðîçðîáêè ³ ¿õíº öèâ³ëüíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ.
	Ïðàâî íà ïðîìèñëîâèé çðàçîê.
	Ïàòåíò ÿê ôîðìà îõîðîíè  îá'ºêòà â ïðîìèñëîâ³é âëàñíîñò³.
	Ïðàâîâà îõîðîíà êîðèñíèõ ìîäåëåé.


Ï³äñóìêîâà òåêà: òåñòîâèé êîíòðîëü.

Ï³äñóìêîâà òåêà:
Ìåòîäè íàâ÷àííÿ

Êîìïëåêñíå âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ìåòîä³â îðãàí³çàö³¿ ³ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â òà ìåòîä³â ñòèìóëþâàííÿ ³ ìîòèâàö³¿ ¿õ íàâ÷àííÿ, ùî ñïðèÿþòü ðîçâèòêó òâîð÷èõ çàñàä îñîáèñòîñò³ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ (åêîëîãà, åêîíîì³ñòà) ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó é ñï³ëêóâàííÿ.
Ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ êîìïåòåíö³é øèðîêî âïðîâàäæóþòüñÿ ³ííîâàö³éí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ùî çàáåçïå÷óþòü êîìïëåêñíå îíîâëåííÿ òðàäèö³éíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó. Öå, íàïðèêëàä, êîìï’þòåðíà ï³äòðèìêà íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, âïðîâàäæåííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ (ìîçêîâèé øòóðì, ñèòóàòèâíå ìîäåëþâàííÿ, îïðàöþâàííÿ äèñêóñ³éíèõ ïèòàíü òîùî).
Ðîçïîâ³äü âèêëàäà÷à - öå îïèñ ïîä³é ³ ïðåäìåò³â, æèâà é îáðàçíà ôîðìà ìîíîëîã³÷íîãî âèêëàäó ³íôîðìàö³¿; ì³ñòèòü ó ñîá³ ïåðåâàæíî ôàêòè÷í³ â³äîìîñò³ (îïèñ ÿâèù ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ïîä³é, ôàêò³â, â³äîìîñòåé ç ³ñòîð³¿, á³îãðàô³÷í³ â³äîìîñò³, â³äîìîñò³ ïðî íîðìè ³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè òà ³í.). Âàæëèâîþ º ÿñêðàâ³ñòü, åìîö³éí³ñòü, âèðàçí³ñòü ðîçïîâ³ä³. Ðîçïîâ³äü äîçâîëÿº ïîäàâàòè ³íôîðìàö³þ ïîñë³äîâíî ³ ñèñòåìàòè÷íî. Åôåêòèâí³ñòü ðîçïîâ³ä³ çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê âîíà ïðîáóäæóº äóìêó còóäåíòà, âèêëèêàº ó íüîãî åìîö³éíå ñòàâëåííÿ äî ïî÷óòèõ ôàêò³â, ïîä³é. Ðîçïîâ³äü ìîæå ì³ñòèòè ð³çíîìàí³òí³ ïðèéîìè âèêëàäó — îïîâ³äàííÿ, îïèñ, ðîçì³ðêîâóâàííÿ, ä³àëîã.
Ïîÿñíåííÿ - ðîçêðèòòÿ âèêëàäà÷åì íàéñóòòºâ³øèõ âëàñòèâîñòåé òîãî, ùî âèâ÷àºòüñÿ, éîãî âíóòð³øíüî¿ ñòðóêòóðè, çâ'ÿçêó ç ³íøèìè îá'ºêòàìè. Çä³éñíþºòüñÿ â ôîðì³ ðîçïîâ³ä³, áåñ³äè, ëåêö³¿ òà ³í. Ïîÿñíåííÿ ñòâîðþº â ó÷í³â çâ'ÿçíå, ëîã³÷íî ïîñë³äîâíå óÿâëåííÿ ïðî çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüñòâà, ïðî íàóêîâ³ ôàêòè, ïîíÿòòÿ, ïðî ìîðàëü, åòèêó, åñòåòèêó, ïðàâî, çàãàëüíîëþäñüê³ ö³ííîñò³ òà ³í. Ñëîâåñíå ïîÿñíåííÿ â³äêðèâàº øèðîê³ ìîæëèâîñò³ âèõîâíîãî âïëèâó íà ó÷í³â.
Ïîÿñíåííÿ ìîæå çàáåçïå÷èòè ëèøå ïåðøó ñòàä³þ çàñâîºííÿ - ñïðèéíÿòòÿ é óñâ³äîìëåííÿ íîâîãî çíàííÿ. Â ñòóäåíò³â ñòâîðþºòüñÿ ïî÷àòêîâå óÿâëåííÿ ïðî íîâèé çì³ñò, ñêëàäàºòüñÿ ïåâíå ñòàâëåííÿ äî íüîãî. Â³ä öüîãî â çíà÷í³é ì³ð³ çàëåæèòü åôåêòèâí³ñòü íàñòóïíî¿ ðîáîòè ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ìîðàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ âèõîâàíö³â.
Ïîÿñíåííÿ åôåêòèâíå ëèøå òîä³, êîëè îáñÿã ³ çì³ñò éîãî äîñòóïíèé äëÿ ñïðèéìàííÿ, ðîçóì³ííÿ ³ ïî÷àòêîâîãî çàïàì'ÿòàííÿ. Ïîÿñíåííÿ, ÿê ïðàâèëî, ó âóç³ òðèâàº 25 - 40 õâ. 
Äóæå âàæëèâî âèêëèêàòè â ñòóäåíò³â æâàâèé ³íòåðåñ äî ïîÿñíþâàíîãî. Ìîâà âèêëàäà÷à ïîâèííà áóòè çðîçóì³ëîþ, âèðàçíîþ, àëå íå óïîä³áíåíîþ äî ïàòåòè÷íî¿ äåêëàìàö³¿.
Áåñ³äà – îäèí ç ìåòîä³â, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â; â ïðîöåñ³ áåñ³äè ñòóäåíòè, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïèòàííÿ âèêëàäà÷à ³ ñâî¿õ îäíîãðóïíèê³â, íàáóâàþòü íîâèõ çíàíü ïðî ïðèðîäó, ñóñï³ëüñòâî, ëþäèíó; ó íèõ ôîðìóþòüñÿ ìîðàëüíî-åñòåòè÷í³ ïîíÿòòÿ, óÿâëåííÿ, ïåðåêîíàííÿ, çä³éñíþºòüñÿ ðîçóìîâèé, åòè÷íèé, åñòåòè÷íèé ðîçâèòîê.
Ñóòí³ñòü áåñ³äè ïîëÿãàº ó ñï³ëêóâàíí³ âèêëàäà÷à ç³ ñòóäåíòîì. Â çàëåæíîñò³ â³ä çì³ñòó âîíà ìîæå áóòè íàóêîâîþ, åòè÷íîþ àáî åñòåòè÷íîþ; âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê íà óðîö³, òàê ³ â ïðîöåñ³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè. Âîíà ìîæå áóòè íàâ÷àëüíîþ àáî çä³éñíþâàòèñÿ ó ôîðì³ â³ëüíîãî îáì³íó äóìîê, ç óñ³ºþ ãðóïîþ ñòóäåíò³â àáî ç îêðåìèì ó÷íåì.
Â õîä³ áåñ³äè ôîðìóþòüñÿ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ, ìîðàëüíî-åòè÷í³ óÿâëåííÿ, ñòóäåíòè íàâ÷àþòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ â íîâèõ âçàºìîçâ'ÿçêàõ, ðîçøèðþþòü ¿õ â àêòèâí³é ïîøóêîâ³é ðîçóìîâ³é ä³ÿëüíîñò³, îòðèìóþ÷è äëÿ öüîãî äîäàòêîâ³ ñòèìóëè ó âèãëÿä³ çàïèòàíü, íîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî éäå â³ä ïåäàãîãà. Ïðè öüîìó ñòóäåíòè ä³ëÿòüñÿ ñâî¿ì äîñâ³äîì, âèñëîâëþþòü äóìêè, áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîçâ'ÿçàíí³ ð³çíîìàí³òíèõ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü, ôîðìóëþþòü âëàñí³ âèñíîâêè.
Åôåêòèâí³ñòü áåñ³äè îáóìîâëåíà: íàÿâí³ñòþ ïðîäóìàíîãî ïëàíó; óì³ííÿì âèêëàäà÷à äîáèâàòèñÿ îá´ðóíòîâàíèõ â³äïîâ³äåé ñòóäåíò³â; óì³ííÿì âèêëàäà÷à óòî÷íþâàòè ïåâí³ çíàííÿ, óì³ííÿ, ôàêòè; íàÿâí³ñòþ êîíòàêòó ³ äîâ³ð'ÿ ì³æ ñï³âáåñ³äíèêàìè.
Ëåêö³ÿ - öå ðîçãîðíóòèé, îðãàí³çîâàíèé â äîñòóïí³é ôîðì³ ñèñòåìàòè÷íèé ³ ïîñë³äîâíèé âèêëàä ñóòíîñò³ òåîðåòè÷íî¿ ïðîáëåìè àáî ïðîáëåìè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî çì³ñòó. Ëîã³÷íèì öåíòðîì ëåêö³¿ º ïåâíå òåîðåòè÷íå óçàãàëüíåííÿ, ùî íàëåæèòü äî ñôåð íàóêîâîãî ï³çíàííÿ. Êîíêðåòí³ ôàêòè, ùî º îñíîâîþ áåñ³äè ÷è ðîçïîâ³ä³, òóò ñëóãóþòü ëèøå ³ëþñòðàö³ºþ àáî ïî÷àòêîâèì ìîìåíòîì.
Ëåêö³ÿ ïåðåäóºòüñÿ ÷³òêèì ôîðìóëþâàííÿì òåìè, ¿¿ íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü ³ ïëàíó. Ïîì³òíèé åôåêò äàº âèçíà÷åííÿ íà ïî÷àòêó ëåêö³¿ ïðîáëåìè, ÿêà ïîòðåáóº ñâîãî ðîçâ'ÿçàííÿ, ðîçêðèòòÿ ¿¿ çíà÷åííÿ äëÿ íàóêè, òåõí³êè, ïîÿñíåííÿ ÿâèù ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, äëÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ.
Â ïðîöåñ³ ëåêö³¿ äåòàëüíî àíàë³çóþòüñÿ íàéâàæëèâ³ø³ ôàêòè, ÿâèùà, ïîä³¿, êîðîòêî âèêëàäàºòüñÿ äðóãîðÿäíèé ìàòåð³àë; ðîç'ÿñíþþòüñÿ ñêëàäí³ ÿâèùà, ïîíÿòòÿ, ôîðìóëè òà ³í. Äîö³ëüíèé ïðèéîì òàê çâàíî¿ êîíêðåòèçàö³¿, òîáòî ðîçêðèòòÿ ñêëàäíîãî ÿâèùà ÷è ïîíÿòòÿ íà îäíîìó àáî ê³ëüêîõ ïåðåêîíëèâèõ êîíêðåòíèõ ïðèêëàäàõ. Âèñíîâêè é óçàãàëüíåííÿ ìîæóòü ôîðìóëþâàòèñÿ çà ôàêòàìè, áóäó÷è ðåçóëüòàòîì àíàë³çó ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó (³íäóêö³ÿ) àáî æ íàâïàêè, îá´ðóíòîâóâàòèñü êîíêðåòíèìè ôàêòàìè, ÿê³ äîâîäÿòü âèñíîâêè, ôîðìóëè, çàêîíîì³ðíîñò³, ñôîðìîâàí³ â÷èòåëåì (äåäóêö³ÿ).
Ìåòîä ³ëþñòðàö³¿ ïåðåäáà÷àº ïîêàç ñòóäåíòàì ³ëþñòðîâàíèõ ïîñ³áíèê³â: ïëàêàò³â, êàðò, ìàëþíê³â íà äîøö³, êàðòèí, ïîðòðåò³â ó÷åíèõ-ïåäàãîã³â, ïñèõîëîã³â.
Ìåòîä äåìîíñòðàö³é ïåðåäáà÷àº äåìîíñòðàö³þ ïðèëàä³â, äîñë³ä³â, òåõí³÷íèõ óñòàíîâîê, ð³çíîìàí³òíèõ ïðåïàðàò³â, ïîêàç ô³ëüì³â ³ ïðåçåíòàö³é.
Ðåïðîäóêòèâí³ ìåòîäè ïåðåäáà÷àþòü âèêîðèñòàííÿ ñëîâåñíèõ, íàî÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ ìåòîä³â. Ïðè ðåïðîäóêòèâí³é ðîçïîâ³ä³ âèêëàäà÷ â ãîòîâîìó âèãëÿä³ ôîðìóëþº ôàêòè, äîâåäåííÿ, îçíà÷åííÿ, àêöåíòóþ÷è óâàãó íà ãîëîâíîìó, ùî íåîáõ³äíî çàñâî¿òè. Àíàëîã³÷íî áóäóºòüñÿ ëåêö³ÿ ³ áåñ³äà.
Ðåïðîäóêòèâí³ ìåòîäè åôåêòèâí³ òîä³, êîëè çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ìàº ïåðåâàæíî ³íôîðìàö³éíèé õàðàêòåð, º äîñèòü ñêëàäíèì àáî ïðèíöèïîâî íîâèì äëÿ òîãî, ùîá ó÷í³ çàñâî¿ëè ñàìîñò³éíî.Â ö³ëîìó ðåïðîäóêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ íå äîçâîëÿþòü íàëåæíèì ÷èíîì ðîçâèâàòè ìèñëåííÿ øêîëÿð³â, à îñîáëèâî ñàìîñò³éí³ñòü ³ ãíó÷ê³ñòü ìèñëåííÿ, ôîðìóâàòè â ó÷í³â íàâè÷êè íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîáëåìíî-ïîøóêîâ³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïðîáëåìíîìó íàâ÷àíí³. Âèêëàäà÷ âèêîðèñòîâóº òàê³ ïðèéîìè: ñòâîðþº ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿, îðãàí³çóº êîëåêòèâíå îáãîâîðåííÿ ìîæëèâèõ ï³äõîä³â äî ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é, ï³äòâåðäæóº ïðàâèëüí³ñòü âèñíîâê³â òîùî. Ñòóäåíòè, ´ðóíòóþ÷èñü íà ïîïåðåäíüîìó äîñâ³ä³ ³ çíàííÿõ, âèñëîâëþþòü ïðèïóùåííÿ ïðî øëÿõè ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿, óçàãàëüíþþòü ðàí³øå íàáóò³ çíàííÿ.
Ìåòîäè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ïåðåäáà÷àþòü ñàìîñò³éíó ðîáîòó ñòóäåíò³â ïðè âèêîíàíí³ íàéð³çíîìàí³òí³øèõ âèä³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàéïîïóëÿðí³øèì âèäîì º ðîáîòà ç êíèãîþ, äîâ³äêîâîþ ë³òåðàòóðîþ, ìåðåæåþ ³íòåðíåò.
Ï³ä ÷àñ âèêëàäàííÿ êóðñó øèðîêî âïðîâàäæóþòüñÿ ³ííîâàö³éí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. Òàê³ ÿê òâîð÷³ îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, ðîáîòà â ìàëèõ ãðóïàõ.

Ìåòîäè êîíòðîëþ

Ïåäàãîã³÷íèé êîíòðîëü çä³éñíþºòüñÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîã îá’ºêòèâíîñò³, ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó, ñèñòåìàòè÷íîñò³ ³ ñèñòåìíîñò³, âñåá³÷íîñò³ òà ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ êîíòðîëþ. 
Âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ ìåòîäè êîíòðîëþ (óñíîãî, ïèñüìîâîãî), ÿê³ ìàþòü ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ ìîòèâàö³¿ ñòóäåíò³â-ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â äî íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êè ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ óñíîìó, ïèñüìîâîìó ³ òåñòîâîìó êîíòðîëþ.
Ê³íöåâèì ïîêàçíèêîì ð³âíÿ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè  «²íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü» â³äïîâ³äíî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó âèñòóïàº òåñòîâèé êîíòðîëü. Òåñòîâ³ çàâäàííÿ, ñêëàäåí³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã òâîð÷îãî çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî êóðñó, äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè òàê³ ñêëàäîâ³ îâîëîä³ííÿ íàâ÷àëüíîþ äèñöèïë³íîþ ÿê çíàííÿ çì³ñòó ïðåäìåòó, ðîçóì³ííÿ ïðîâ³äíèõ íàóêîâèõ äåô³í³ö³é, àíàë³òè÷íèé ï³äõ³ä äî ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó, çíàííÿ â³äïîâ³äíèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, âîëîä³ííÿ ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè ³ âì³ííÿìè çàñòîñîâóâàòè îòðèìàí³ çíàííÿ ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³. Òåñòîâèé êîíòðîëü çíàíü ç äèñöèïë³íè «²íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü» íå ñòàâèòü ñâî¿ì çàâäàííÿì âèçíà÷àòè ì³ðó ðîçâèòêó ³íòåëåêòóàëüíèõ çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â, ïðîòå áåç äîñòàòíüî âèñîêîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó òàêèõ ìèñëèòåëüíèõ ïðîöåñ³â ÿê ïîð³âíÿííÿ, àíàë³ç, ñèíòåç, óçàãàëüíåííÿ, êîíêðåòèçàö³ÿ, ñèñòåìàòèçàö³ÿ, à òàêîæ ñôîðìîâàíîñò³ äîâ³ëüíî¿ óâàãè, ðîçâèíóòèõ ìîâëåííºâèõ çä³áíîñòåé, ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â â ö³ëîìó âàæêî ïîêàçàòè âèñîê³ ðåçóëüòàòè ïðè ð³øåíí³ òåñòîâèõ çàäà÷. Îòæå, òåñòîâèé êîíòðîëü çíàíü îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷àº ³ âèñîêèé ð³âåíü ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â. Êð³ì òîãî, ñàìå òåñò ÿê êîðîòêå ñòàíäàðòèçîâàíå çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàíå íà âèÿâëåííÿ ð³âíÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çíàíü ç ïðåäìåòó êîæíèì ñòóäåíòîì, äàº ìîæëèâ³ñòü âðàõóâàòè ÿê çàãàëüíîâèçíà÷åí³ âèìîãè äî îö³íþâàííÿ, òàê ³ ³íäèâ³äóàëüí³ ìîæëèâîñò³ ñòóäåíò³â. Òåñòîâèé êîíòðîëü çíàíü â³äçíà÷àºòüñÿ ïîçèòèâí³ñòþ ç áîêó ÷³òêîñò³, ëàêîí³÷íîñò³, êîíêðåòíîñò³, ð³çíîïëàíîâîñò³ çàâäàíü ³ âîäíî÷àñ ãëèáèíîþ ¿õ òåîðåòè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³, ùî âèìàãàº â³ä ñòóäåíò³â ñåðéîçíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ç ë³òåðàòóðîþ, ïîøóê³â â³äïîâ³äåé íà ïèòàííÿ òåñò³â, ïîñò³éíî¿ ïåðåâ³ðêè ÿêîñò³ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó. Êð³ì òîãî, òåñòîâèé êîíòðîëü çíàíü çíà÷íî ñêîðî÷óº ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàë³êó, äîçâîëÿº îõîïèòè îäíî÷àñíî âåëèêó àóäèòîð³þ ñòóäåíò³â, ïðèñêîðþº îö³íþâàííÿ â³äïîâ³äåé ñòóäåíò³â âèêëàäà÷åì. 
Ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â äî â³äïîâ³äåé íà òåñòîâ³ çàâäàííÿ ïîâèííà ñïèðàòèñü ïåðåäóñ³ì íà îïðàöþâàííÿ ñïèñêó ðåêîìåíäîâàíî¿ îñíîâíî¿ òà äîâ³äêîâî¿ ë³òåðàòóðè. Â³äïîâ³ä³ íà òåñòè ïîâèíí³ äàâàòèñü â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ³ç âêàçàííÿì íîìåðó çàâäàííÿ òà íîìåðó ïðàâèëüíî¿ â³äïîâ³ä³, çîêðåìà, ó âèïàäêó äîïèñàòè ïåâíó ³íôîðìàö³þ – âêàçàòè íîìåð çàâäàííÿ òà äîïèñàòè ñâî¿ ñóäæåííÿ. Êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé:

Äèñöèïë³íà
Ê³ë-ñòü çàâä.
Íàö³îíàëüíà ñèñòåìà îö³íþâàííÿ


«5»
«4»
«3»
«2»
«1»
²íòåëåêòóàëüíà âëàñí³ñòü
28
(4 âàð.)
28-27
26-21
20-14
13-5
4-1
 
Âàð³àíòè òåñòîâèõ çàâäàíü

1. Ñèñòåìà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (²Â) ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ ï³äñèñòåì, ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ. Çíàéä³òü çàéâå:
à) îá’ºêòè ïðàâà ²Â;
á) ñóá’ºêòè ïðàâà ²Â;
â) ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè ç ïèòàíü ²Â;
ã) äåðæàâíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ²Â;
ä) çàêîíîäàâ÷³ àêòè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ²Â;
å) âèðîáíè÷èé êîìïëåêñ äåðæàâè.

2. Об’єкти права інтелектуальної власності поділяються на:
а) об’єкти промислової власності, нетрадиційні об’єкти, об’єкти авторського права і суміжних прав;
б) об’єкти промислової власності, нетрадиційні об’єкти;
в) "нематеріальні" активи, нетрадиційні об’єкти;
г) ваш варіант.

3. ßê³ ç ïîäàíèõ îá`ºêò³â íàëåæàòü äî îá`ºêò³â ïðîìèñëîâî¿ âëàñíîñò³?
à) ë³òåðàòóðí³ òâîðè;
á) êîìï`þòåðí³ ïðîãðàìè;
â) âèíàõîäè;
ã) íàóêîâ³ â³äêðèòòÿ;
ä) òîðã³âåëüí³ ìàðêè;
å) ãåîãðàô³÷í³ çàçíà÷åííÿ.

4. Ïàòåíò - öå:
à) äîêóìåíò äåðæàâíîãî çðàçêà, ÿêèé çàñâiä÷óº ïðàâî ñóá'ºêòà ïiäïðèºìíèöüêî¿ äiÿëüíîñòi íà ïðîâàäæåííÿ îäíîãî iç çàçíà÷åíèõ ó  Çàêîíi âèä³â äiÿëüíîñòi ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî ñòðîêó;
á) òåõí³êî-þðèäè÷íèé äîêóìåíò, âèäàíèé çàÿâíèêó íà âèíàõ³ä, êîðèñíó ìîäåëü ÷è ïðîìèñëîâèé çðàçîê, ùî â³äïîâ³äàº óìîâàì ïàòåíòîñïðîìîæíîñò³ ³ ï³äòâåðäæóº àâòîðñòâî, ïð³îðèòåò ³ ïðàâî âëàñíîñò³ íà çàçíà÷åí³ îá'ºêòè
â) äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº ïðàâî íà êâàëiôiêîâàíå çàçíà÷åííÿ ïîõîäæåííÿ òîâàðó òà/àáî ïðàâî îñîáè íà âèêîðèñòàííÿ çàðåºñòðîâàíî¿ íàçâè ì³ñöÿ ïîõîäæåííÿ òîâàðó ÷è çàðåºñòðîâàíîãî ãåîãðàô³÷íîãî çàçíà÷åííÿ ïîõîäæåííÿ òîâàðó;
ã) Âàø âàð³àíò.


Êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ îñíîâíèõ âèä³â ðîá³ò
Îñíîâí³ âèìîãè äî îö³íþâàííÿ óñíî¿ òà ïèñüìîâî¿ â³äïîâ³ä³

Áàëè
Критерії оцінки
А 
(відмінно)

На основі досконалого знання матеріалу предмету студент набуті знання, вміння та навички використовує під час вирішення нестандартних задач. Вільно використовує міжпредметні зв’язки, орієнтується у періодичній та монографічній літературі з предмету. Легко знаходить відповіді на нестандартні, несподівані питання. У складних ситуаціях може провести аналіз на рівні теоретичного осмислення. Виявляє творчі здібності, нахил до самостійної науково-дослідної роботи, який проявляється у наявності наукових публікацій, виступах на наукових конференціях.
В 
(добре)

Вільно володіє матеріалом у відповідності з програмою дисципліни. Знання, вміння та навички може самостійно використовувати у нестандартних ситуаціях навчального характеру. Проявляє інтерес до наукової та науково-популярної літератури з предмету. Самостійно опрацьовує рекомендовану та додаткову літературу з предмету. В процесі вивчення дисципліни іноді виконував реферати, що не передбачені робочою програмою дисципліни. Виявляє схильність до аналітико-синтетичної діяльності, здатен висловлювати власну думку що до вивченого матеріалу..
С
(добре)


На основі оволодіння матеріалом в обсязі робочої навчальної програми дисципліни під керівництвом викладача вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію про педагогічні явища. Цілком самостійно використовує набуті знання, вміння та навички в стандартних навчальних ситуаціях. Здатний контролювати свою діяльність. Під час контролю знань досить вільно складає алгоритм відповіді. Швидко знаходить необхідну інформацію в довідниковій літературі. Ознайомлений з періодичними історико-педагогічними виданнями поточного року.
Д 
(задовільно)

Повністю відтворює інформацію, що викладена в базовому підручнику. Має значні утруднення під час користування додатковою та довідниковою літературою. Епізодичне знайомство з періодичними історико-педагогічними виданнями. Сформовані уміння може використовувати у стандартних ситуаціях, які закладені у навчальні завдання. Під час виправлення допущених помилок потребує деякої допомоги викладача. Виникають ускладнення при необхідності використовування між предметних знань. 
Е 
(задовільно)


Самостійно відтворює головні положення, що викладені в базовому підручнику чи лекційному матеріалі. Ознайомлений  з основними термінами та категоріями дисципліни. Потребує допомоги викладача чи товаришів для відтворення систематизованого навчального матеріалу. Під час реалізації знань для вирішення практичних завдань потребує допомоги викладача на всіх етапах роботи. Часто допускає типові помилки, які здатен виправити за умов допомоги. Повністю відсутнє ознайомлення з інформацією, що викладена в додатковій літературі.
FХ 
(не задовільно)


Має уяву про термінологію з дисципліни. Володіє навчальним матеріалом на фрагментарному рівні. Конспект з предмету носить не систематизований, фрагментарний характер. Не вміє скласти алгоритм відповіді. Не може відповісти на питання чи виконати практичну роботу без суттєвих помилок, на які не звертає уваги.
F 
(не задовільно)

Практично не знає термінології з курсу. Володіння навчальним матеріалом на рівні розпізнавання. Не може користуватися підручником, методичними рекомендаціями, іншими дидактичними засобами. Володіє тільки окремими прийомами практичної діяльності, яких недостатньо для формування вмінь.

Основні вимоги до змісту та оцінювання реферату
Загальні положення. Підготовка реферату є обов’язковою складовою модулю самостійної роботи для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання і дієвим засобом поглиблення, закріплення й контролю знань. Студент обирає тему реферату і опрацьовує її під час самостійного вивчення навчального матеріалу. Подає реферат на рецензію викладачеві в установлений термін. 
Зміст реферату. Підготовка студентами реферату базується на вивченні та реферуванні наукових літературних джерел, нормативних актів з обраної теми, узагальненні практичного досвіду та фактичних даних з відповідної тематики. Викладення матеріалу в рефераті не повинно бути занадто теоретизоване, має бути орієнтовано на практичне застосування. При написанні реферату студент має систематизувати теоретичний матеріал, виявити творчий підхід до аналізу та визначення шляхів розв’язання реальних проблем у межах обраної теми. 
Структура та оформлення. Обсяг реферату має становити 15–20 друкованих сторінок формату А4 (без врахування додатків). Текст набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки мають бути нумеровані. Матеріал розподіляється згідно з планом реферату: вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідністю). Стиль викладу матеріалу має бути науково-діловим, з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературні джерела, що використовувалися під час підготовки реферату. 
У вступі мають бути обґрунтовані актуальність обраної теми реферату, визначені  його мета й завдання.
	В основній частині повинна бути розкрита тема реферату шляхом висвітлення основних питань, які становлять сутність обраної тематики. 
У висновках необхідно сформулювати підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату. Висновки мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу.
Список використаних джерел. Містить перелік (як правило 10–15) використаних літературних джерел (за останні 3–5 років), законодавчих актів та інших нормативних документів. Оформлення списку літератури та посилань на використані літературні джерела має відповідати чинному стандарту. Зокрема, при посиланні в тексті на джерело у квадратних дужках наводять його порядковий номер зі списку літератури, наприклад “... у працях [1–3]...”. При посиланні на джерело з великою кількістю сторінок, або якщо подається цитата з тексту джерела, вказується номер конкретної сторінки, наприклад: [5, c.18].
Додатки. Такими можуть бути методичні розробки, таблиці, статистичні дані, діаграми, що ілюструють основні положення реферату і на які є посилання в його тексті.
Титульна сторінка та план оформлюються відповідно до встановлених норм (див. зразок). 
Перевірка та оцінювання реферату. Викладач має перевірити реферат протягом трьох днів з дня надходження роботи на перевірку. При оцінюванні реферату викладач має брати до уваги основні вимоги до змісту, структури та оформлення реферату.
Оцінювання реферату здійснюється з урахуванням таких позицій:
	актуальність теми реферату; 

логічність його структури; 
обґрунтованість використання наукових та науково-методичних матеріалів; 
відповідність актуальним  напрямам, формам і методам роботи;
повнота та змістовність висновків; 
дотримання правил оформлення роботи.

Критерії оцінювання реферату.
Реферат оцінюється на "відмінно", якщо:
	тема реферату актуальна та  відзначається  значущістю;
	у рефераті здійснено ґрунтовний аналіз усіх аспектів проблеми;
	використано сучасні джерела, у тому числі періодичні видання, монографії, які дають змогу висвітлити теоретичні й прикладні аспекти теми;
	матеріал роботи добре структурований, логічно викладений та побудований з використанням конкретних прикладів;
	висновки відповідають завданням реферату, свідчать про реалізацію мети дослідження;
	реферат оформлено з дотриманням встановлених вимог.


Реферат оцінюється на "добре", якщо:
	тема реферату актуальна;

у рефераті здійснено аналіз основних аспектів проблеми;
використано джерела, які дають змогу розкрити теоретичні й прикладні аспекти теми;
	матеріал реферату роботи структурований, логічно викладений та побудований з використанням конкретних прикладів;
	висновки відповідають завданням реферату;
оформлення реферату в цілому відповідає встановленим вимогам.

Реферат оцінюється на "задовільно", якщо:
	здійснений студентом теоретичний аналіз не повною мірою відповідає темі, меті і завданням реферату;

використані джерела не дають можливості повністю розкрити проблему;
	висновки не повністю відповідають завданням реферату;
реферат в цілому оформлений згідно з вимогами, але є певні недоліки.

Реферат оцінюється на "незадовільно", якщо:
	не розкрито актуальність теми реферату;

зміст реферату не відповідає його тематиці;
	здійснений студентом аналіз не відповідає темі, меті і завданням реферату;
	студент не використовував необхідні літературні джерела;
висновки не відповідають завданням реферату;
реферат оформлений без дотримання відповідних вимог.

Основні вимоги до змісту та оцінювання мультимедійної презентації
Загальні положення. Підготовка мультимедійної презентації є складовою звітної документації з дисциплін кафедри і дієвим засобом поглиблення, закріплення й контролю знань. Студент обирає тематику і розробляє презентацію під час модулю самостійної роботи. Подає означену презентацію на перевірку викладачу кафедри педагогіки та психології. 
Зміст презентації. Підготовка студентами мультимедійної презентації базується на вивченні та аналізі науково-методичних літературних джерел, нормативних актів з обраної теми, узагальненні фактичних даних з відповідної тематики. Викладення матеріалу презентації має бути орієнтовано на практичне застосування. Під час розробки презентації студент має систематизувати необхідний матеріал, виявити творчий підхід до аналізу та визначення шляхів розв’язання реальних проблем у межах обраної теми. 
Перевірка та оцінювання презентації. Викладач має оцінити презентацію протягом трьох днів з дня надходження роботи на перевірку. При оцінюванні презентації викладач має брати до уваги основні вимоги до її змісту, структури та оформлення. Оцінювання презентації здійснюється з урахуванням таких позицій:
	розміщення матеріалів у презентації в повинно відповідати загальній меті; 
	інформація структурована та доступна, логічно викладена;

оригінальність, творчість; 
практичне застосування; 
використання графіків, таблиць тощо; 
наявність бібліографії; 
єдність стилю в оформленні різних частин роботи; 
сприйняття тексту, наочність, добір кольорів; 
дизайн відповідає змісту презентації; 
вміння та навички використання комп’ютерних технологій; 
доцільність використання стилю та шрифту; 
зображення якісні, не перевантажують загальний вигляд; 
використання авторських ілюстрацій, фотографій тощо; 
толерантність по відношенню до інших робіт. 

Критерії оцінювання презентації.
Презентація оцінюється на "відмінно", якщо:
	розміщення матеріалів у презентації повністю відповідає загальній меті; 
	подана інформація структурована та доступна, логічно викладена;

презентація оригінальна, творча; 
презентація має практичне застосування; 
використані графіки, таблиці тощо; 
наявна бібліографія; 
єдиний стиль в оформленні різних частин роботи; 
текст сприймається; використання стилю та шрифту доцільне;
презентація має вдалий добір кольорів, дизайн відповідає змісту презентації; 
	зображення якісні, не перевантажують загальний вигляд; 
використані авторські ілюстрації, фотографії тощо; 
толерантна по відношенню до інших робіт; 
	презентацію оформлено з дотриманням встановлених вимог.

Презентація оцінюється на "добре", якщо:
	розміщення матеріалів у презентації відповідає загальній меті; 

подана інформація структурована та доступна, логічно викладена;
презентація оригінальна; 
презентація має практичне застосування; 
використані графіки, таблиці тощо; 
наявна бібліографія; 
єдиний стиль в оформленні різних частин роботи; 
текст добре сприймається; 
презентація має вдалий добір кольорів, зображення якісні; 
	толерантна по відношенню до інших робіт. 
	презентацію оформлено з дотриманням встановлених вимог.

Презентація оцінюється на "задовільно", якщо:
	розміщення матеріалів частково відповідає загальній меті; 
	подана інформація не досить структурована;
	презентація частково має практичне застосування; 

не використані графіки, таблиці, відсутня бібліографія; 
немає єдиного стилю в оформленні різних частин роботи; 
презентація перенасичена текстом; 
презентація має не дуже вдалий добір кольорів; 
	дизайн не завжди відповідає змісту презентації; 
зображення іноді перевантажують загальний вигляд; 
авторські ілюстрації, фотографії відсутні; 
	презентацію оформлено з порушенням встановлених вимог.

Презентація оцінюється на "незадовільно", якщо:
	розміщення матеріалів не відповідає загальній меті; 

подана інформація не структурована, відсутня логіка викладення;
презентація не має практичного застосування; 
не використані графіки, таблиці тощо; відсутня бібліографія; 
немає єдиного стилю в оформленні різних частин роботи; 
презентація перенасичена текстом; 
	дизайн не відповідає змісту презентації; 
зображення перевантажують загальний вигляд; 
	презентацію оформлено без дотримання відповідних вимог.  
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