
Анотація  

 

Бібліографія, інформаційний пошук та інтелектуальна власність 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування 

компетентностей майбутніх науковців для успішної роботи з різноманітними 

джерелами під час підготовки наукового дослідження. Водночас є потреба у 

висвітленні сутності понять: «інформаційний пошук», «бібліографія», 

«бібліотечні ресурси», «методологія наукових досліджень», «принципи 

бібліографічного опису літератури згідно зі стандартами», «методика 

бібліографічно-пошукової діяльності», «методи відбору, систематизації та 

класифікації використаних джерел», «особливості захисту інтелектуальної 

власності в Україні» тощо.  

Основні завдання навчальної дисципліни: визначити передумови та 

засади бібліографії як науки, її виникнення, тенденції розвитку та основні 

закономірності функціонування; розглянути багатовікову історію розвитку 

вітчизняної та зарубіжної бібліографії, розкрити основні етапи її розвитку; 

розкрити специфіку діяльності вітчизняних та зарубіжних бібліотек; 

осмислити основні правові норми захисту інтелектуальної власності в Україні, 

сприяти формуванню професійних компетентностей аспірантів, зростанню 

інтересу до самостійного творчого осмислення змісту віднайдених і дібраних 

для наукової роботи джерел; визначити особливості підходів, принципів, 

методів наукового пізнання. 

Компетентності : 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні наукові 

задачі та проблеми, включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та 

вибору методів досліджень для вивчення агрономічних наук (відповідно до 

спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах із використанням 

комплексу міждисциплінарних даних, в умовах глобальної інформатизації. 

Загальні: 

ЗК 03 Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і 

здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з використанням 

новітніх інформаційних і комунікаційних технологій на основі цілісного 

системного наукового світогляду з використанням знань в області історії і 

філософії наук. 

ЗК 04 Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних 

джерел, організувати та керувати інформацію. 



ЗК 08 Дотримання норм наукової етики, авторського і суміжних прав 

інтелектуальної власності; державної та міжнародної системи правової 

охорони інтелектуальної власності. 

Фахові: 

ФК 9 Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, 

якість яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях. 

ФК 11 Знання і дотримання норм наукової етики і академічної 

доброчесності 

Програмі результати навчання: 

ПРН 03 Знати процедуру встановлення інформаційної цінності та якості 

літературних і фондових джерел.. 

ПРН 08 Аналізувати наукові праці, виявляючи дискусійні та 

малодосліджені питання, здійснювати моніторинг наукових джерел 

інформації стосовно проблеми, яка досліджується встановлювати їх 

інформаційну цінність шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами. 

ПРН9. Проводити професійну інтерпретацію отриманих матеріалів на 

основі сучасного програмного забезпечення з використанням існуючих 

теоретичних моделей, створювати власні об’єкт-теорії. 

ПРН 14 Вміння та навики працювати з сучасними бібліографічними і 

реферативними базами даних, а також наукометричними платформами, 

такими як Web of Science, Scopus та ін., відслідковувати найновіші досягнення 

в аграрному виробництві та агрономії та знаходити наукові джерела, що мають 

відношення до сфери наукових інтересів здобувача. Знання, розуміння, вміння 

та навики використання правил цитування та посилання на використані 

джерела, правил оформлення бібліографічного списку. 

ПРН 16 Нести відповідальність за новизну наукових досліджень та 

прийняття експертних рішень, мотивувати співробітників та рухатися до 

спільної мети. 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Основи теорії бібліографічних знань. 

Тема 2. Бібліографування як процес виробництва бібліографічної інформації. 

Тема 3. Сучасна система пошуку та оброблення інформації. 

Тема 4. Наука і підготовка наукової роботи. 

Тема 5. Методологія дослідження. 



Тема 6. Бібліотечна справа у світі та Україні. 

Тема 7. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: норми законодавства і 

механізми їхнього застосування. 

Тема 8. Захист прав на комерційну таємницю в Україні. Патентування. 

 

 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин – 90.  

Кількість кредитів – 3. 

 Форма семестрового контролю – залік. 

 

 


