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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методи 

наукових досліджень та патентознавство» складена відповідно до освітньо-

професійної програми «Галузеве машинобудування» підготовки магістрів зі 

спеціалізації 133 «Колісні та гусеничні транспортні засоби». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та методологія 

наукових досліджень, системний підхід, винахідницька діяльність, 

патентознавство. 

Міждисциплінарні зв'язки. Вивчення дисципліни «Методи наукових 

досліджень та патентознавство» базується на даних, отриманих студентами під 

час вивчення циклу фундаментальних дисциплін в об'ємі, необхідному для 

вирішення виробничо-технічних, проектних конструкторських та 

дослідницьких задач (вища математика, фізика); циклу професійно-орієнтовних 

дисциплін (теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, 

нарисна геометрія, деталі машин); циклу професійно-орієнтованих дисциплін 

(конструкція автомобілів, експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів, 

експлуатаційні матеріали). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Методи наукових досліджень.  

Змістовий модуль 2. Патентознавство. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень та 

патентознавство» є отримання студентами знань про науку, як систему знань, 

методів наукових досліджень, особливостей системного підходу, вимог щодо 

оформлення патентів, основ оформлення формули винаходу. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Методи наукових 

досліджень та патентознавство» є опанування студентами методів теоретичних 

та експериментальних досліджень, набуття навичок щодо проведення аналізу 
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літературних джерел, проведення та оформлення звітів з наукових робіт, 

оформлення заявок для отримання патентів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

– знати: загальні відомості про організацію наукових досліджень і систему 

наукової інформації, методологічні та технологічні основи дослідницької 

роботи, методи теоретичних та експериментальних досліджень за 

спеціальністю, методи активації творчого мислення, дослідницької та 

винахідницької діяльності; основи патентної роботи. 

– уміти формулювати задачі досліджень, складати програму та методики 

проведення досліджень, проводити дослідження й аналізувати їх результати, 

вирішувати задачі досліджень з використанням методів творчого мислення, 

проводити пошук і аналіз наукової літератури, оформлювати звіт з наукової 

роботи та заявки на винахід. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ЕСТS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методи наукових досліджень. 

Тема 1. Загальні відомості про науку та наукові дослідження. 

Поняття про науку як систему знань. Мета і завдання дисципліни МНДП. 

Наукові дослідження, їхні особливості та класифікація. Наукові установи 

України. 

Тема 2. Науково-технічна інформація (НТІ). 

Основні організації з НТІ. Носії та джерела інформації, потоки інформації. 

Інформаційний пошук. Способи вивчення НТІ. Міжнародні науково-метричні 

бази даних. 

Тема 3. Методологія наукових досліджень. 

Тема 4. Методи теоретичних досліджень. 
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Методологія теоретичних досліджень. Моделі досліджень. Аналітичні 

методи досліджень. Методи з використанням експериментів. Методи 

системного аналізу. 

Тема 5. Методи експериментальних досліджень. 

Методологія експерименту. Розробка плану-програми експерименту. 

Засоби вимірювань. Проведення експерименту. Методи графічного 

відображення результатів експерименту. Аналіз експериментальних даних, 

визначення адекватності теоретичних досліджень. 

Тема 6. Звіт з науково-дослідної роботи. 

Змістовий модуль 2. Винахідницька діяльність і патентознавство. 

Тема 7. Основи патентознавства.  

Розвиток законодавства в галузі винахідництва. Інтелектуальна власність. 

Промислова власність. Винахідництво як творчий процес. Поняття про 

відкриття, винахід, раціоналізаторське рішення. Алгоритм розв’язання 

винахідницьких задач. Права авторів відкриттів, винаходів і рацпропозицій. 

Тема  8. Оформлення заявки на винахід або корисну модель. 

Умови патентоспроможності винаходів. Структура заявки на видачу 

патенту. Вимоги до опису винаходу, формули винаходу та реферату. Порядок 

розгляду заявки на видачу патенту. Закінчення дії патенту. 

3. Рекомендована література 

1. Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охрана 

изобретений: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. К.: МАУП, 2001. 232 с. 

2. Артем'єв Є. І. та ін. Патентознавство: підручник для вузів / М.: 

Машинобудування, 1984. 352 с.  

3. Вачевський М. В. Основи наукової інформації: підручник для 

студентів вищих навчальних закладів та учнівської молоді.  Дрогобич: 

Відродження,  1995. 

4. Вачевський М. В. Соціально-економічні аспекти використання 

інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика: навч. посібник.   

К. : Центр навчальної літератури, 2004. 296 с. 
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5. Гарькавий А. Д., Середа Л. П., Кузнєцов Ю. М. Інтелектуальна 

власність  в аграрному виробництві: навч. посібник. Вінниця: Тірас, 2004. 194 с. 

6. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. К.: Либідь, 

2003. 200 с. 

7. Добриніна Г. П., Пархоменко В. Д. Патентна інформація та 

документація. Патентні дослідження: конспект лекцій. К.: ЗАТ “Інститут 

інтелектуальної власності та права”, 2000. 94 с. 

8. Драпак Г. А., Скиба М. А. Основи інтелектуальної власності: навч. 

посібник. Хмельницький : ТУП, 2003. 135  с.  

9. Ермошенко Н. Н. Национальная система научно-технической 

информации Украины. Інфомація і ринок, 1995, № 23. С. 3-5. 

10. Інтелектуальна власність. Словник-довідник / під ред. О. Д. 

Святоцького.  К.: Ін Юре, 2000. 272 с. 

11. Ковальчук В. В.,  Моісєєв Л. М.  Основи    наукових  досліджень: навч. 

посібник. К.: Професіонал, 2004. 208 с. 

12. Кузнєцов Ю. М., Ромашко А. С., Гуменюк О. А. Винаходи: створення, 

набуття, реалізація та захист прав: навч. посібник. К.: ТОВ «Змок» ПП 

«ГНОЗИС», 2006. 253 с. 

13. Кузнєцов Ю. М., Коренюк Г. В. Промислові зразки: охорона та 

оформлення: навч. посібник. Черкаси : ЧНУ, 2004. 140 с. 

14. Кузин Ф. В. Подготовка и написание диссертации. М., 1998. – 282 с.  

15. Краевский В. В. Методология научного исследования: пособие для 

студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов. СПб.: СПб. ГУП, 2001. 

16. Крутов В. І. та ін. Основи наукових досліджень: підручник для техн. 

вузів. М.: Вищ. шк., 1989. 400 с.  

17. Новиков А. М. Методология  /  В. В. Краевский М. : Синтег, 2007. 

18. Пархоменко В. Д., Пархоменко А. В., Гончаренко О. М. Науково-

технічна інформація і суспільство.  НТІ,  2000. № 3. С. 62-63 

19. Патентоведение: учебник для вузов / під ред. к.е.н. Паладія М. В. К.: 

ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. 56 с. 
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20. Прахов Б. Г., Прахов Б. Г., Зенкін Н. М. Винахідництво та 

патентознавство. К.: Техніка, 1988. 356 с.  

21. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: учеб. пособие для 

вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

22. Семенюк Е. П. Науково-технічна інформація і проблеми сталого 

розвитку України. НТІ. 2000. № 1. С. 16-18. 

23. Стандарт Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського.  Рукопис  авторський.  Основні  вимоги  щодо  оформлення.  

CТ–КНУ–3.01–2019. Кременчук, 2019. 43 с. 

24. Сусліков Л. М., Дьордяй В.С. Патентознавство: навч. посібник.  Київ:  

Центр навчальної літератури, 2005. 232 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: для поточного контролю – 

письмові контрольні роботи за кожним змістовим модулем, захист практичних 

робіт, підсумковий залік. 

 


