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Навчальний план та програма нормативної навчальної дисципліни 

підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі НМАПО імені П. Л. Шупика 

за спеціальностями: 091-Біологія; 221 Стоматологія, 222 Медицина, 

224 Технології медичної діагностика та лікування, 226 Фармація, промислова 

фармація, 228 Педіатрія «Презентація результатів наукових досліджень. 

Реєстрація прав інтелектуальної власності» розроблені на підставі 

відповідних освітньо-наукових програм за третім освітньо-науковим рівнем, а 

також на підставі положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-правових актів 

МОЗ України та МОН України, Статуту Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, затвердженого наказом МОЗ 

України від 06.08.2018 р. № 1453, Положення про організацію освітнього 

процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика, затвердженого вченою радою НМАПО 

імені П. Л. Шупика (протокол № 10 від 12.10.2016 року) та уведеного в дію 

наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 13.10.2016 року № 3339, та 

інших нормативних актів науково-педагогічними працівниками кафедри 

педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НМАПО імені 

П. Л. Шупика (завідувач кафедри доктор медичних наук, професор 

В. В. Краснов); обговорені та схвалені на засіданні кафедри педагогіки, 

психології, медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика 

(протокол № 12 від 01 листопада 2019 р.); погоджені на засіданні вченої ради 

факультету підвищення кваліфікації викладачів НМАПО імені П. Л. Шупика 

(протокол № 9 від 06 листопада 2019 р.). 
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СКЛАД ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ 

 

№ 

п.п. 

ПІБ Науковий ступінь Вчене 

звання  

Посада 

Голова проектної групи 

1. Краснов В. В. доктор медичних 

наук 

професор завідувач кафедри 

Члени проектної групи 

2. Уваркіна О. В. доктор 

філософських наук 

професор професор кафедри 

3. Кодлубовська Т. Б. кандидат 

психологічних наук 

доцент доцент кафедри 

4. Костюк О. І. кандидат 

психологічних наук 

 старший викладач 

кафедри 

5. Юрковська Л. Г.   старший викладач 

кафедри 

6. П’янківська Л. В. кандидат 

психологічних наук 

 асистент кафедри 

 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри педагогіки, психології, 

медичного та фармацевтичного права НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол 

№ 12 від 01 листопада 2019 року). 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної навчальної 

дисципліни «Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав 

інтелектуальної власності» є нормативним документом, в якому визначено зміст 

навчання та встановлено вимоги щодо обсягу та рівня професійних компетентностей 

особи, яка є здобувачем освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі 

охорони здоров’я або галузі біології за спеціальностями: 091-Біологія; 221 

Стоматологія,  222 Медицина, 224 Технології медичної діагностика та лікування, 

226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія. 

Мета. Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Презентація результатів 

наукових досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності» для здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я або галузі 

біології проводиться з метою формування нових та поглиблення існуючих у вказаних 

категорій слухачів загальногуманітарних, медико-організаційних, медико-правових 

компетенцій, а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань, 

вдосконалення практично-правових навичок і умінь, необхідних для професійної 

наукової діяльності аспірантів, зокрема презентації результатів наукових досліджень 

та реєстрації прав інтелектуальної власності, відповідно до постійно зростаючих 

вимог державних освітніх стандартів, вимог системи якості підготовки медичних 

(фармацевтичних) кадрів, а також виходячи із актуальних загальногуманітарних, 

медико-організаційних та медико-правових проблем здійснення медичної 

(фармацевтичної) діяльності. 

Вказана мета є складовою формування у аспірантів інтегральної компетенції – 

здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної медичної 

(фармацевтичної) діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та 

здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі 

глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або 

практичних знань та/або професійної практики. 

Програма охоплює обсяг як теоретичних, так і практично-прикладних 

загальногуманітарних, медико-організаційних та медико-правових компетентностей 

(знань, вмінь і навичок), необхідних здобувачам освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії у галузі охорони здоров’я або галузі біології для належного вирішення 

окремих питань підготовки та здійснення усних та письмових презентацій власних 

наукових досліджень українською мовою та реєстрації прав інтелектуальної 

власності, а також підвищення їх загального рівня наукової культури. 

Програма побудована за системою блоків з врахуванням міждисциплінарного 

підходу. Основними блоками є 2 змістові розділи програми з навчальної дисципліни. 

Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що міститься в 

ній, відповідні змістові елементи закодовано. 

Навчальний план циклу визначає тривалість навчання, розподіл годин, 

відведених на вивчення розділів навчальної програми. 

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види 

занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Теоретична підготовка 

передбачає відвідування лекцій та активну участь у семінарських заняттях. На 

практичних та семінарських заняттях слухачі навчальної дисципліни під 

керівництвом викладача опановують практичні навички з самостійного вирішення 

типових завдань з грамотним використанням належного термінологічного апарату; 
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формують основи загальногуманітарних, медико-організаційних та медико-правових 

компетентностей із самостійної реалізації (дотримання, виконання, використання) 

окремих міжнародно-правових стандартів, положень чинного законодавства України, 

рекомендацій сучасних доктринальних та методичних джерел у сфері медичної 

(фармацевтичної) наукової діяльності, а також організації, забезпечення та здійснення 

усних та письмових презентацій власних наукових досліджень українською мовою та 

реєстрації прав інтелектуальної власності.  

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної навчальної 

дисципліни «Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав 

інтелектуальної власності» розрахована на 1,5 кредити (46 год.), з яких 1 кредит (30 

год.) присвячено змістовому блоку «Презентація наукових досліджень», а 0,5 кредита 

(16 год.) – змістовому блоку «Реєстрація прав інтелектуальної власності», і включає 

освітню, наукову та практичну складові, охоплюючи увесь необхідний обсяг 

професійних компетентностей, що мають бути сформовані у аспірантів за 

результатами вивчення даної навчальної дисципліни. 

Під час розробки навчального плану та програми підготовки аспірантів з 

нормативної навчальної дисципліни «Презентація результатів наукових досліджень. 

Реєстрація прав інтелектуальної власності» враховано актуальні завдання з 

підвищення загальної якості освітнього процесу у системі післядипломної медичної 

(фармацевтичної) освіти, зокрема: 

- розширення можливостей доступу аспірантів до якісної фахової освіти; 

- врахування в процесі навчання індивідуальних потреб та можливостей 

аспірантів; 

- опанування аспірантами навичок самостійної роботи; 

- підвищення ефективності підготовки завдяки застосуванню сучасних 

інформаційних і комунікаційних засобів. 

Навчальний план та програма навчальної дисципліни доповнені переліком 

компетентностей, якими мають оволодіти аспіранти за результатами вивчення даної 

навчальної дисципліни, списком рекомендованих нормативно-правових та 

доктринальних джерел. 

Для виконання даної програми передбачено наступні види навчальних занять: 

лекції, семінарські та практичні заняття, а також самостійну роботу аспірантів. 

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів, після кожного розділу 

програми проводиться проміжний контроль знань за рахунок годин, передбачених на 

семінарських заняттях. 

Для контролю самостійної роботи аспірантів та з врахуванням вимог щодо 

наукової складової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії навчальною програмою і планом передбачається виконання аспірантами 

самостійних проектів (рефератів, оглядів джерел, мультимедійних та інших 

презентацій тощо) з подальшим контролем їх виконання. Для визначення рівня 

засвоєння програми даної нормативної навчальної дисципліни передбачено 

підсумковий залік (2 години). 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Презентація результатів наукових 

досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна форма навчання) за 

спеціальностями: 091 Біологія; 221 Стоматологія, 222 Медицина, 

224 Технології медичної діагностика та лікування, 226 Фармація, 

промислова фармація, 228 Педіатрія 
 

Тривалість: 1,5 кредити (46 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я або 

галузі біології загальногуманітарних, медико-організаційних, медико-правових 

компетентностей щодо усних та письмових презентації результатів наукових 

досліджень українською мовою та реєстрації прав інтелектуальної власності як 

складова формування інтегральної компетенції – здатності розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної медичної (фармацевтичної) 

діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати 

дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі 

глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних 

або практичних знань та/або професійної практики. 

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очною 

денною формою навчання. 
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 Презентація результатів наукових 

досліджень. Реєстрація прав 

інтелектуальної власності 

1,5 46 38 10 10 18 8 

01. Загальна характеристика презентації 

результатів наукових досліджень 
0,5 12 10 2 2 6 2 

02. Усні та письмові презентації 

результатів наукових досліджень 
0,25 9 8 2 2 4 1 

03. Особливості презентації результатів 

наукових досліджень українською 

мовою 

0,25 9 8 2 2 4 1 

04. Загальна характеристика права 

інтелектуальної власності 
0,25 8 6 2 2 2 2 

05. Порядок реєстрації прав 

інтелектуальної власності 
0,25 8 6 2 2 2 2 

РАЗОМ 1,5 46 38 10 10 18 8 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Презентація результатів наукових 

досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна вечірня форма навчання) за 

спеціальностями: 091 Біологія; 221 Стоматологія,  222 Медицина, 

224 Технології медичної діагностика та лікування, 226 Фармація, 

промислова фармація, 228 Педіатрія 
 

Тривалість: 1,5 кредити (46 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я або 

галузі біології загальногуманітарних, медико-організаційних, медико-правових 

компетентностей щодо усних та письмових презентації результатів наукових 

досліджень українською мовою та реєстрації прав інтелектуальної власності як 

складова формування інтегральної компетенції – здатності розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної медичної (фармацевтичної) 

діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати 

дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі 

глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних 

або практичних знань та/або професійної практики. 

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очною 

вечірньою формою навчання. 
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 Презентація результатів наукових 

досліджень. Реєстрація прав 

інтелектуальної власності 

1,5 46 30 10 8 12 16 

01. Загальна характеристика презентації 

результатів наукових досліджень 
 10 6 2 2 2 4 

02. Усні та письмові презентації 

результатів наукових досліджень 
 10 6 2 2 2 4 

03. Особливості презентації результатів 

наукових досліджень українською 

мовою 

 10 8 2 2 4 2 

04. Загальна характеристика права 

інтелектуальної власності 
0,25 8 6 2 2 2 2 

05. Порядок реєстрації прав 

інтелектуальної власності 
0,25 8 4 2 - 2 4 

РАЗОМ 1,5 46 30 10 8 12 16 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Презентація результатів наукових 

досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі (заочна форма навчання) за 

спеціальностями: 091 Біологія; 221 Стоматологія,  222 Медицина, 

224 Технології медичної діагностика та лікування 226 Фармація, 

промислова фармація, 228 Педіатрія 

Тривалість: 1,5 кредити (46 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я або 

галузі біології загальногуманітарних, медико-організаційних, медико-правових 

компетентностей щодо усних та письмових презентації результатів наукових 

досліджень українською мовою та реєстрації прав інтелектуальної власності як 

складова формування інтегральної компетенції – здатності розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної медичної (фармацевтичної) 

діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати 

дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі 

глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних 

або практичних знань та/або професійної практики. 

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за заочною 

формою навчання. 
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 Презентація результатів наукових 

досліджень. Реєстрація прав 

інтелектуальної власності 

1,5 46 16 6 0 10 30 

01. Загальна характеристика презентації 

результатів наукових досліджень 
 10 4 2 - 2 6 

02. Усні та письмові презентації 

результатів наукових досліджень 
 10 4 2 - 2 6 

03. Особливості презентації результатів 

наукових досліджень українською 

мовою 

 10 2 - - 2 8 

04. Загальна характеристика права 

інтелектуальної власності 
0,25 8 4 2 - 2 4 

05. Порядок реєстрації прав 

інтелектуальної власності 
0,25 8 2 - - 2 6 

РАЗОМ 1,5 46 16 6 0 10 30 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни «Презентація результатів наукових 

досліджень. Реєстрація прав інтелектуальної власності» підготовки 

докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна, очна вечірня та заочна 

форма навчання) за спеціальностями: 091 Біологія; 221 Стоматологія, 

222 Медицина, 224 Технології медичної діагностика та лікування, 

226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія 

 

Код 

розділу 
Назва розділу 

Перелік загальних та фахових 

компетенцій  

01. Загальна характеристика презентації результатів наукових досліджень 

01.01. Результат наукових досліджень: 

поняття, види. 

Загальнонаукові (філософські) 

компетентності: 
- здатність використовувати закони та категорії 

діалектики, основні закони історії та філософії 

наукових досліджень 

- здатність професійно вживати загальні методи 

пізнання: аналізу та синтезу; індукції та 

дедукції; закони формальної та діалектичної 

логіки 

- здатність використовувати правила 

академічної доброчесності під час планування, 

проведення та аналізу результатів наукового 

дослідження, що унеможливлюють та 

запобігають проявам академічного плагіату 

Загальнопрофесійні компетентності: 

- здатність провести аналіз результатів 

наукових досліджень та оформити їх у 

вигляді наукової публікації/виступу 

українською мовою. 

Дослідницькі компетентності: 
- здатність до абстрактного мислення, 

синтезу, аналізу та оцінки сучасних 

наукових досягнень, генерування нових 

знань  при вирішенні дослідницьких і 

практичних завдань; 
- здатність до здійснення усної та письмової 

презентації результатів власного наукового 

дослідження українською мовою. 

- здатність застосовувати окремих сучасних 

інформаційні технологій у науковій діяльності; 

- здатність до реєстрації прав інтелектуальної 

власності; 
- здатність до володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі пошуку 

інформації в літературі, розрізнення первинних 

і вторинних джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій. 
- здатність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях 

із досвідченими науковцями стосовно 

наукового значення та потенційних 

наслідків отриманих результатів.  

- здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

01.02. Доктринальні та методичні вимоги до 

результатів наукових досліджень 

01.03. Нормативно-правові вимоги до 

результатів наукових досліджень 

01.04. Презентації результатів наукових 

досліджень: поняття, види. 

01.05. Принципи, мета і завдання презентацій 

результатів наукових досліджень. 

01.06. Доктринальні та методичні вимоги до 

презентацій результатів наукових 

досліджень 

01.07. Нормативно-правові вимоги до 

презентацій результатів наукових 

досліджень 
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Аналітичні компетентності: 

- здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень; 

- здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного 

або професійного спрямування; 

- здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання. 

Мовні компетентності: 

- здатність представляти та обговорювати 

наукові результати та вести наукову 

дискусію державною мовою в усній та 

письмовій формі, володіння науковою 

термінологію; 

Комунікативні компетентності: 

- здатність ефективно спілкуватися із 

спеціальною та загальною аудиторіями 

державною мовою; 

- здатність ефективно використовувати 

окремі навички риторики; 

- здатність представляти складну 

інформацію у зручний та зрозумілий спосіб 

усно і письмово, використовуючи 

відповідну технічну лексику та методи.  

Особистісні компетентності: 
- здатність планувати і вирішувати 

завдання власного професійного та 

особистісного розвитку; 
- здатність працювати автономно; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність навчатися, мати сучасний рівень 

навчання; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Етичні компетентності: 

- здатність діяти соціально відповідально та 

громадянсько свідомо. 

Управлінські компетентності: 

- здатність працювати в умовах 

обмеженого часу та ресурсів. 

02. Усні та письмові презентації результатів наукових досліджень 

02.01. Загальна характеристика усних 

презентацій результатів наукових 

досліджень. 

Загальнонаукові (філософські) 

компетентності: 
- здатність використовувати закони та категорії 

діалектики, основні закони історії та філософії 

наукових досліджень 

- здатність професійно вживати загальні методи 

пізнання: аналізу та синтезу; індукції та 

дедукції; закони формальної та діалектичної 

логіки 

- здатність використовувати правила 

академічної доброчесності під час планування, 

проведення та аналізу результатів наукового 

дослідження, що унеможливлюють та 

запобігають проявам академічного плагіату. 

Загальнопрофесійні компетентності: 

- здатність провести аналіз результатів 

02.02. Види (форми) усних презентацій 

результатів наукових досліджень. 

02.03. Основні етапи підготовки усних 

презентацій результатів наукових 

досліджень: стратегія і тактика. 

02.04. Основі прийоми і засоби побудови 

усних презентацій результатів наукових 

досліджень. 

02.05. Загальна характеристика письмових 
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презентацій результатів наукових 

досліджень. 

наукових досліджень та оформити їх у 

вигляді наукової публікації/виступу 

українською мовою. 

Дослідницькі компетентності: 
- здатність до абстрактного мислення, 

синтезу, аналізу та оцінки сучасних 

наукових досягнень, генерування нових 

знань  при вирішенні дослідницьких і 

практичних завдань; 
- здатність до здійснення усної та письмової 

презентації результатів власного наукового 

дослідження українською мовою. 

- здатність застосовувати окремих сучасних 

інформаційні технологій у науковій діяльності; 

- здатність до володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі пошуку 

інформації в літературі, розрізнення первинних 

і вторинних джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

- здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 
Аналітичні компетентності: 

- здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень; 

- здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного 

або професійного спрямування; 

- здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання. 

Мовні компетентності: 

- здатність представляти та обговорювати 

наукові результати та вести наукову 

дискусію державною мовою в усній та 

письмовій формі, володіння науковою 

термінологію; 

Комунікативні компетентності: 

- здатність ефективно спілкуватися із 

спеціальною та загальною аудиторіями 

державною мовою; 

- здатність представляти складну 

інформацію у зручний та зрозумілий спосіб 

усно і письмово, використовуючи 

відповідну технічну лексику та методи.  

Особистісні компетентності: 
- здатність планувати і вирішувати 

завдання власного професійного та 

особистісного розвитку; 
- здатність працювати автономно; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність навчатися, мати сучасний рівень 

навчання; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Етичні компетентності: 

- здатність діяти соціально відповідально та 

громадянсько свідомо. 

Управлінські компетентності: 

02.06. Види (форми) письмових презентацій 

результатів наукових досліджень. 

02.07. Основні етапи підготовки усних 

презентацій результатів наукових 

досліджень: стратегія і тактика. 

02.08 Основі прийоми і засоби побудови 

письмових презентацій результатів 

наукових досліджень. 
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- здатність працювати в умовах 

обмеженого часу та ресурсів. 

03. Особливості презентації результатів наукових досліджень українською 

мовою 

03.01. Основні стилі українського мовлення та 

можливості їх використання для 

презентації результатів наукових 

досліджень. 

Загальнонаукові (філософські) 

компетентності: 
- здатність використовувати закони та категорії 

діалектики, основні закони історії та філософії 

наукових досліджень 

- здатність професійно вживати загальні методи 

пізнання: аналізу та синтезу; індукції та 

дедукції; закони формальної та діалектичної 

логіки 

- здатність використовувати правила 

академічної доброчесності під час планування, 

проведення та аналізу результатів наукового 

дослідження, що унеможливлюють та 

запобігають проявам академічного плагіату 

Загальнопрофесійні компетентності: 

- здатність провести аналіз результатів 

наукових досліджень та оформити їх у 

вигляді наукової публікації/виступу 

українською мовою. 

Дослідницькі компетентності: 
- здатність до абстрактного мислення, 

синтезу, аналізу та оцінки сучасних 

наукових досягнень, генерування нових 

знань  при вирішенні дослідницьких і 

практичних завдань; 
- здатність до здійснення усної та письмової 

презентації результатів власного наукового 

дослідження українською мовою. 

- здатність застосовувати окремих сучасних 

інформаційні технологій у науковій діяльності; 

- здатність до володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі пошуку 

інформації в літературі, розрізнення первинних 

і вторинних джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

- здатність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях 

із досвідченими науковцями стосовно 

наукового значення та потенційних 

наслідків отриманих результатів.  

- здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 
Аналітичні компетентності: 

- здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень; 

- здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного 

або професійного спрямування; 

- здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання. 

Мовні компетентності: 

- здатність представляти та обговорювати 

03.02. Вимоги української ділової мови до 

складання наукових документів. 

03.03. Основні прийоми і засоби риторики в 

межах усних презентацій результатів 

наукових досліджень. 

03.04. Комп’ютерні технології та їх місце і 

роль у підготовці презентацій 

результатів наукових досліджень 

українською мовою. 

03.05. Типові помилки при підготовці 

презентацій результатів наукових 

досліджень українською мовою. 



14 

наукові результати та вести наукову 

дискусію державною мовою в усній та 

письмовій формі, володіння науковою 

термінологію; 

Комунікативні компетентності: 

- здатність ефективно спілкуватися із 

спеціальною та загальною аудиторіями 

державною мовою; 

- здатність ефективно використовувати 

окремі навички риторики; 

- здатність представляти складну 

інформацію у зручний та зрозумілий спосіб 

усно і письмово, використовуючи 

відповідну технічну лексику та методи.  

Особистісні компетентності: 
- здатність планувати і вирішувати 

завдання власного професійного та 

особистісного розвитку; 
- здатність працювати автономно; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність навчатися, мати сучасний рівень 

навчання; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Етичні компетентності: 

- здатність діяти соціально відповідально та 

громадянсько свідомо. 

Управлінські компетентності: 

- здатність працювати в умовах 

обмеженого часу та ресурсів. 

04. Загальна характеристика права інтелектуальної власності 

04.01 Предмет і метод права інтелектуальної 

власності. 

Загальнонаукові (філософські) 

компетентності: 
- здатність використовувати закони та категорії 

діалектики, основні закони історії та філософії 

наукових досліджень 

- здатність професійно вживати загальні методи 

пізнання: аналізу та синтезу; індукції та 

дедукції; закони формальної та діалектичної 

логіки; 

- здатність використовувати правила 

академічної доброчесності під час планування, 

проведення та аналізу результатів наукового 

дослідження, що унеможливлюють та 

запобігають проявам академічного плагіату. 

Загальнопрофесійні компетентності: 

- здатність провести аналіз результатів 

наукових досліджень та оформити їх у 

вигляді наукової публікації/виступу 

українською мовою. 

Дослідницькі компетентності: 
- здатність до абстрактного мислення, 

синтезу, аналізу та оцінки сучасних 

наукових досягнень, генерування нових 

знань  при вирішенні дослідницьких і 

практичних завдань; 
- здатність застосовувати окремих сучасних 

інформаційні технологій у науковій діяльності; 

- здатність до реєстрації прав інтелектуальної 

04.02 Структура права інтелектуальної 

власності. 

04.03 Патентне право. Авторське право та 

суміжні права. 

04.04 Міжнародно-правові джерела права 

інтелектуальної власності. 

04.05 Регіональне європейське нормативно-

правове забезпечення права 

інтелектуальної власності  

04.06 Загальноправова характеристика 

законодавства України в сфері 

інтелектуальної власності. 

04.07. Місце і роль права інтелектуальної 

власності у медичній (фармацевтичній) 

науковій діяльності. 
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власності; 
- здатність до володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі пошуку 

інформації в літературі, розрізнення первинних 

і вторинних джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій. 
- здатність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях 

із досвідченими науковцями стосовно 

наукового значення та потенційних 

наслідків отриманих результатів.  

- здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 
Аналітичні компетентності: 

- здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень; 

- здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного 

або професійного спрямування; 

- здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання. 

Особистісні компетентності: 

- здатність планувати і вирішувати 

завдання власного професійного та 

особистісного розвитку; 
- здатність працювати автономно; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність навчатися, мати сучасний рівень 

навчання; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Етичні компетентності: 

- здатність діяти соціально відповідально та 

громадянсько свідомо. 

Управлінські компетентності: 

- здатність працювати в умовах 

обмеженого часу та ресурсів. 

05. Порядок реєстрації прав інтелектуальної власності 

05.01. Поняття та види правовідносин у сфері 

інтелектуальної власності. 

Загальнонаукові (філософські) 

компетентності: 
- здатність використовувати закони та категорії 

діалектики, основні закони історії та філософії 

наукових досліджень 

- здатність професійно вживати загальні методи 

пізнання: аналізу та синтезу; індукції та 

дедукції; закони формальної та діалектичної 

логіки 

- здатність використовувати правила 

академічної доброчесності під час планування, 

проведення та аналізу результатів наукового 

дослідження, що унеможливлюють та 

запобігають проявам академічного плагіату 

Загальнопрофесійні компетентності: 

- здатність провести аналіз результатів 

наукових досліджень та оформити їх у 

вигляді наукової публікації/виступу 

українською мовою. 

05.02. Будова правовідносин у сфері 

інтелектуальної власності: суб’єкти, 

об’єкти та зміст. 

05.03. Система правової охорони та захисту 

прав інтелектуальної власності в 

Україні. 

05.04. Механізм реєстрації прав 

інтелектуальної власності. 

05.05. Основні етапи реєстрації прав 

інтелектуальної власності. 
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Дослідницькі компетентності: 
- здатність до абстрактного мислення, 

синтезу, аналізу та оцінки сучасних 

наукових досягнень, генерування нових 

знань  при вирішенні дослідницьких і 

практичних завдань; 
- здатність до здійснення усної та письмової 

презентації результатів власного наукового 

дослідження українською мовою. 

- здатність застосовувати окремих сучасних 

інформаційні технологій у науковій діяльності; 

- здатність до реєстрації прав інтелектуальної 

власності; 
- здатність до володіння сучасними методами 

наукового дослідження, в тому числі пошуку 

інформації в літературі, розрізнення первинних 

і вторинних джерел, використання традиційних 

та  новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій. 
- здатність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях 

із досвідченими науковцями стосовно 

наукового значення та потенційних 

наслідків отриманих результатів.  

- здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 
Аналітичні компетентності: 

- здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень; 

- здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного 

або професійного спрямування; 

- здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання. 

Особистісні компетентності: 

- здатність планувати і вирішувати 

завдання власного професійного та 

особистісного розвитку; 
- здатність працювати автономно; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність навчатися, мати сучасний рівень 

навчання; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Етичні компетентності: 

- здатність діяти соціально відповідально та 

громадянсько свідомо. 

Управлінські компетентності: 

- здатність працювати в умовах 

обмеженого часу та ресурсів. 
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ПЕРЕЛІК 

компетентностей відповідно до нормативної навчальної дисципліни 

«Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав 

інтелектуальної власності» за спеціальностями: 091 Біологія; 

221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностика та 

лікування, 226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія 
 

№ 

п/п 

Назва 

 Загальнонаукові (філософські) компетентності: 

1. здатність використовувати закони та категорії діалектики, основні закони історії та філософії наукових 

досліджень 

2. здатність професійно вживати загальні методи пізнання: аналізу та синтезу; індукції та дедукції; закони 

формальної та діалектичної логіки 

3. здатність використовувати правила академічної доброчесності під час планування, проведення та аналізу 

результатів наукового дослідження, що унеможливлюють та запобігають проявам академічного плагіату. 

 Загальнопрофесійні компетентності: 

4. здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською мовою. 

 Дослідницькі компетентності: 

5. здатність до абстрактного мислення, синтезу, аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень, 

генерування нових знань  при вирішенні дослідницьких і практичних завдань; 

6. здатність до здійснення усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження 

українською мовою. 

7. здатність застосовувати окремих сучасних інформаційні технологій у науковій діяльності; 

8. здатність до реєстрації прав інтелектуальної власності; 
9. здатність до володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

10. здатність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із досвідченими 

науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів.  

11. здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 Аналітичні компетентності: 

12. здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень; 

13. здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і мозкового 

штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або професійного 

спрямування; 

14. здатність до включення нових висновків в існуючі знання. 

 Мовні компетентності: 

15. здатність представляти та обговорювати наукові результати та вести наукову дискусію державною 

мовою в усній та письмовій формі, володіння науковою термінологію. 

 Комунікативні компетентності: 

16. здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями державною мовою; 

17. здатність ефективно використовувати окремі навички риторики; 

18. здатність представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, 

використовуючи відповідну технічну лексику та методи.  

 Особистісні компетентності: 

19. здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку; 

20. здатність працювати автономно; 

21. здатність бути критичним і самокритичним; 

22. здатність навчатися, мати сучасний рівень навчання; 

23. здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Етичні компетентності: 

24. здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

 Управлінські компетентності: 

25. здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів. 
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КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРТИСТИКА ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD), 

який закінчив навчання з нормативної навчальної дисципліни 

«Презентація результатів наукових досліджень. Реєстрація прав 

інтелектуальної власності» 

за спеціальностями: 091 Біологія; 221 Стоматологія,  222 Медицина, 

224 Технології медичної діагностика та лікування, 226 Фармація, 

промислова фармація, 228 Педіатрія 
 

Кваліфікаційні вимоги: 

Відповідно до вимог освітньо-наукової програми очікується, що 

в результаті успішного навчання за програмою, поряд із іншими професійними 

навиками, здобувач ступеня доктора філософії повинен: 
 

№ 

п/п 

Назва Знання Уміння 

Загальнонаукові (філософські) компетентності: 

1. здатність використовувати закони та категорії діалектики, основні закони 

історії та філософії наукових досліджень 

+ + 

2. здатність професійно вживати загальні методи пізнання: аналізу та синтезу; 

індукції та дедукції; закони формальної та діалектичної логіки 

+ + 

3. здатність використовувати правила академічної доброчесності під час 

планування, проведення та аналізу результатів наукового дослідження, що 

унеможливлюють та запобігають проявам академічного плагіату. 

+ + 

Загальнопрофесійні компетентності: 

4. здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити 

їх у вигляді наукової публікації/виступу українською мовою. 

+ + 

Дослідницькі компетентності: 

5. здатність до абстрактного мислення, синтезу, аналізу та оцінки сучасних 

наукових досягнень, генерування нових знань  при вирішенні дослідницьких і 

практичних завдань; 

+ + 

6. здатність до здійснення усної та письмової презентації результатів власного 

наукового дослідження українською мовою. 
+ + 

7. здатність застосовувати окремих сучасних інформаційні технологій у науковій 

діяльності; 
+ + 

8. здатність до реєстрації прав інтелектуальної власності; + + 

9. здатність до володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому 

числі пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

+ + 

10. здатність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у 

дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та 

потенційних наслідків отриманих результатів.  

+ + 

11. здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. + + 

Аналітичні компетентності: 

12. здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень; + + 

13. здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, 

обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або професійного спрямування; 

+ + 

14. здатність до включення нових висновків в існуючі знання. + + 

Мовні компетентності: 

15. здатність представляти та обговорювати наукові результати та вести наукову 

дискусію державною мовою в усній та письмовій формі, володіння науковою 

термінологію. 

 

+ + 
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Комунікативні компетентності: 

16. здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною 

аудиторіями державною мовою; 

+ + 

17. здатність ефективно використовувати окремі навички риторики; + + 

18. здатність представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий 

спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну технічну лексику та 

методи.  

+ + 

Особистісні компетентності: 

19. здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та 

особистісного розвитку; 

+ + 

20. здатність працювати автономно; + + 

21. здатність бути критичним і самокритичним; + + 

22. здатність навчатися, мати сучасний рівень навчання; + + 

23. здатність генерувати нові ідеї (креативність). + + 

Етичні компетентності: 

24. здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. + + 

Управлінські компетентності: 

25. здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів. + + 
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