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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Муц Оксана Іванівна - кандидат історичних наук, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист». 

У 2006 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Магістр історії” та здобула кваліфікацію 

“Викладач історії та правознавства” (Диплом магістра). 

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Україномовна періодика в національно-

культурному житті Східної Галичини у міжвоєнний період (1920-1939 рр.)». 

Протягом останніх п’яти років підвищувала кваліфікацію в Інституті післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, курси для вчителів та викладачів історії та 

правознавства (свідоцтво ПК02136554/6464-20), НАПНУ Центральному інституті післядипломної 

освіти “Університеті менеджменту освіти” освітньо-професійна програма “Заступників директорів 

закладів фахової передвищої освіти” (свідоцтво СП35830447/1171-20). Проходила стажування на 

кафедрі філософії та економічної теорії Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. В. Гнатюка (довідка №1398-36/09 від 21.11.2016 р.) 

Стаж педагогічної роботи – 10 років, працювала на посадах методиста, викладача, проректора з 

навчально-виховної роботи, заступника директора з навчальної роботи. Автор 15 наукових статей та 

трьох навчально-методичних посібників. Брала участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференціях, педагогічних семінарах. Нагороджена Подякою Міністерства освіти і 

науки України та Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Головна мета: формування у студентів знань з основ інтелектуальної власності в галузі 

сценічного та музичного мистецтва, а також набуття навичок щодо ефективного використання та 

захисту інтелектуальної власності у професійній діяльності. 

 Завдання дисципліни «Інтелектуальна власність у мистецтві»: 

• засвоєння здобувачами освіти загальних принципів функціонування державної системи 

управління інтелектуальною власністю; 

• формування у здобувачів вищої освіти уявлення про основні засади роботи з інтелектуальною 

власністю у сценічному та музичному мистецтві; 

• формування у здобувачів вищої освіти уявлення про теоретико-методологічні та правові 

аспекти інтелектуальної власності; 

• ознайомлення здобувачів вищої освіти з вітчизняним та світовим досвідом охорони та захисту 
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прав інтелектуальної власності та авторського права. 

Теоретична частина курсу базується на цілісному викладі основних понять інтелектуальної 

власності та авторського права та  їх функціонування у сучасному суспільстві. Практична частина 

передбачає розгляд практичних кейсів відповідно індивідуальної стратегії здобувачів освіти. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – І  

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – І  

Модулів – 1 Семестр – І Модулів – 1 Семестр – І 

Змістових модулів – 

2 
Лекції – 16 

Змістових модулів – 

2 
Лекції – 4 

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – 14 Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – 2 

Індивідуальні – 0 Індивідуальні – 0 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

Самостійна робота – 90 
Самостійна робота – 

114 

Форма контролю – 

залік 

Форма контролю – 

залік 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у 

галузі сценічного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає 

проведення дослідження або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов та вимог. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності 

(СК) 

СК5. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання фундаментальних 

засад культурно-мистецьких процесів. 

СК6. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 

технологіями в процесі проектування та реалізації художньої ідеї, 

осмислення творчого результату. 

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних 

ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності. 

СК12. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом. 

СК14. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний 

досвід різноманітними шляхами та засобами. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР01. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній 

діяльності. 

ПР02. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

ПР05. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 
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інформаційних технологій у професійній діяльності. 

ПР06. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, критично 

оцінювати власну діяльність та її результати. 

ПР07. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації 

та дії в її умовах. 

ПР08. Виявляти здатність до генерування нових ідей. 

ПР15. Обирати художні засоби, необхідні для відтворення креативного задуму при реалізації 

сценічного твору (проекту). 

ПР19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати 

аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. 

ПР21. Володіти навичками наукового опрацювання літератури (включаючи оформлення 

бібліографії, правила цитування тощо), вміти застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору, 

систематизації та використання інформації. 

ПР22. Вміти використовувати можливості новітніх інформаційних і цифрових технологій в процесі 

реалізації художньої ідеї та осмислення творчого результату. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Інтелектуальна власність у мистецтві» є лекційні заняття (16 

годин), практичні заняття (14 годин), самостійна робота студента (90 годин). 

Методи навчання з дисципліни «Інтелектуальна власність у мистецтві»: 

• словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

• наочні (ілюстрація, демонстрація); 

• практичні (практичні роботи, написання рефератів, доповідей, конспектування статей); 

• дослідницький; 

• репродуктивний; 

• частково-пошуковий (евристичний); 

• робота з підручником. 

• самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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МОДУЛЬ  1 

Змістовий модуль 1. Інтелектуальна власність та авторське право. Основні поняття. 

Тема 1.1 Інтелектуальна власність. Сутність 

поняття 
24 2 2  20 20  1  19 

Тема 1.2. Основні поняття в контексті власної 

діяльності 
14 2 2  10 10 1   9 

Тема 1.3. Авторське право та суміжні права. 14 2 2  10 20 1   19 

Тема 1.4. Особливості функціонування 

авторського права. 
14 2 2  10 10 1   9 

Тема 3. Авторське право в цифрову епоху. 14 2 2  10 20    20 

Разом за змістовим модулем 1 80 10 10 0 60 80 3 1  76 

Змістовий модуль 2. Інтелектуальна власність та авторське право в музичному та 

сценічному мистецтві 

Тема 1. Авторське право та інтелектуальна 

власність  у вокальному мистецтві. 
14 2 2  10 20  1  19 

Тема 2. Авторське право та інтелектуальна 14 2 2  10 10    10 
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власність  у сценічному мистецтві 

Тема 3. Особливості реєстрації АП 12 2   10 10 1   9 

Разом за змістовим модулем 2 40 6 4  30 40 1 1 0 38 

Усього годин 120 16 14 0 90 120 4 2 0 114 
 

ОЦІНЮВАННЯ 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів 
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
80-89 B 

добре 
74-79 C 

66-73 D 
задовільно 

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
 

Система накопичення балів 
 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 
 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем “залік”. 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = 

результат заліку 
 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
1. Дергачова В.В., Пермінова С.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / В.В.Дергачова, 

С.О.Пермінова; за ред. О.А. Гавриша – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 423 с.: 23 іл. 

2. Інтелектуальна власність : навчальний посібник для вищ навч. закладів. /Г.М.Остапович, О.М. 

Стороженко, Г.В. Уманців, О.В. Фомін. – К.: Київ. нац.торг.-економ. ун-т, 2012. – 456 с 

3. Кірін Р.С. Інтелектуальна власність : підручник для вищих навчальних закладів. / Р.С. Кірін, В.Л. 

Хоменко, І.М. Коросташова. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 320 с. 

4. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / О. О. Ястремська. – Х. : Вид. 

ХНЕУ, 2013. – 124 с. 

5. Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. 

– 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 238 c. – Бібліогр.: с. 228. Режим доступу 

https://cpsm.kpi.ua/Doc/IP%20-%202012-300.pdf 
6. Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних 

факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. – 280 с. Режим доступу: 

https://cpsm.kpi.ua/Doc/IP%20-%202012-300.pdf
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https://law.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/01/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82

%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-

D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.%D0%9F%D1%

96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.2015.pdf 
 

Допоміжна 
1. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. П68 закладів / О. П. 

Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — 

К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с. Режим доступу: http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-

content/uploads/2012/02/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E.%D0%9F.%20

%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB

%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20

%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf 
2. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавства України / За ред. Ю.М. 

Капіци // Державний департамент з питань адаптації законодавства, Центр інтелектуальної власності 

та передачі технологій НАН України. – К. : Видавничий Дім – Слово, 2006. – 1104 с. 

3. Космін Л. Особливості авторського права та інтелектуальної власності у сценічному мистецтві 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3016/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86-

%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%20Vypusk-29-30.pdf#page=52 
4. Понедільчук Т. Інтелектуальний капітал: сутність та методи оцінки 

ttps://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/6546/1/intelektualnyj_kapital.pdf 

5. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні відповідно до вимог СОТ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_567cdb344bdc5.pdf 
6. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : 

Постанова Кабінету Міністрів України : від 27 грудня 2001 року № 1756, м. Київ. – 2001. – № 52. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Міністерство юстиції України. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_4487 

2. Міністерство економіки України Інтелектуальна власність. – Режим доступу: 

https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=bb27fb37-4305-4686-9ea0-

995d1c10f028&tag=DerzhavnaSluzhbaIntelektualnoiVlasnosti&isSpecial=true 
3. Про авторське право і суміжні права. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-

12#Text 
4. Всесвітня організація інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://geneva.mfa.gov.ua/posolstvo/2610-wipo 
5. Всесвітня конвенція про авторське право. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_052#Text 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом цього курсу з огляду на складність дисципліни. В 

умовах дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для 

невиконання завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних 

можливостей бути он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в 

межах теми, даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального 

процесу – всі практичні мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають 

бути здані шляхом завантаження робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб 

без посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент 

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/Інтелектуальна-D0%B2ласність.Підручник.2015.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/Інтелектуальна-D0%B2ласність.Підручник.2015.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/Інтелектуальна-D0%B2ласність.Підручник.2015.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/Інтелектуальна-D0%B2ласність.Підручник.2015.pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/Інтелектуальна-D0%B2ласність.Підручник.2015.pdf
http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2012/02/Орлюк%20О.П.%20Право%20інтелектуальної%20власності.pdf
http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2012/02/Орлюк%20О.П.%20Право%20інтелектуальної%20власності.pdf
http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2012/02/Орлюк%20О.П.%20Право%20інтелектуальної%20власності.pdf
http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2012/02/Орлюк%20О.П.%20Право%20інтелектуальної%20власності.pdf
http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2012/02/Орлюк%20О.П.%20Право%20інтелектуальної%20власності.pdf
https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3016/1/Соц-гуман%20вісник%20Vypusk-29-30.pdf#page=52
https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3016/1/Соц-гуман%20вісник%20Vypusk-29-30.pdf#page=52
https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3016/1/Соц-гуман%20вісник%20Vypusk-29-30.pdf#page=52
http://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fmecon/program_567cdb344bdc5.pdf
https://minjust.gov.ua/m/str_4487
https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=bb27fb37-4305-4686-9ea0-995d1c10f028&tag=DerzhavnaSluzhbaIntelektualnoiVlasnosti&isSpecial=true
https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=bb27fb37-4305-4686-9ea0-995d1c10f028&tag=DerzhavnaSluzhbaIntelektualnoiVlasnosti&isSpecial=true
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
https://geneva.mfa.gov.ua/posolstvo/2610-wipo
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_052#Text
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зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за 

всіма темами та розвине критичне мислення. 

 


