
      

 

21.10.2020 

Урок 11 

Тема уроку: Інтелектуальна власність та авторське право.  

Мета уроку: 

� навчальна: сформувати поняття про інтелектуальну власність , їх 

види; 

� розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти 

за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; 

� виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, 

акуратність, дисциплінованість. 

Матеріали уроку: 

Що таке інтелектуальна власність й авторське право? 

Інтелектуальна власність — це результати інтелектуальної діяльності та 

засоби індивідуалізації, які охороняються законом. 

Розглянемо основні характеристики інтелектуальної власності. 

1. Інтелектуальна власність нематеріальна. У цьому її головна й най-

важливіша відмінність від власності на речі (власність у класичному сенсі). 

Якщо у вас є річ, ви можете користуватися нею самі або передати в 

користування іншій особі. Однак неможливо одночасно використовувати одну 

річ удвох незалежно одне від одного. Якщо ви володієте інтелектуальною 

власністю, то можете використовувати її самі й одночасно надати права на неї 

іншій особі. Причому цих осіб можуть бути мільйони, і всі вони можуть 

незалежно одна від одної використовувати один об’єкт інтелектуальної 

власності. 

2. Інтелектуальна власність є абсолютною. Це означає, що одній особі 

— власнику прав — протистоять усі інші особи, які без згоди власника 

авторських прав не мають права використовувати об’єкт інтелектуальної 

власності. Причому відсутність заборони використовувати об’єкт не вважається 

дозволом. 



      

 

3. Нематеріальні об’єкти інтелектуальної власності втілюються в 

матеріальних об’єктах. Купуючи диск із музикою, ви стаєте власником речі, але 

не правовласником музичних творів, які на ньому записані. Тому ви маєте 

право робити все що завгодно з диском, але не з музикою. Неправомірно, 

наприклад, буде змінювати музичний твір, аранжувати або обробляти його 

іншим чином без згоди автора.  

Авторським правом регулюються відносини, що виникають у зв’язкузі 

створенням і використанням творів науки, літератури та мистецтва. В основі 

авторського права лежить поняття «твори», яке означає оригінальний результат 

творчої діяльності, що існує в будь-якій об’єктивній формі. Саме ця об’єктивна 

форма вираження є предметом охорони в авторському праві. Авторське право 

не поширюється на ідеї, методи, процеси, системи, способи, концепції, 

принципи, відкриття, факти. 

На малюнку 1.8 подано схему об’єктів інтелектуальної власності. 

Програмне забезпечення є об’єктом інтелектуальної власності, усі права на яке 

належать тому, хто його створював, або компанії-розробнику. Це право 

захищається Законом України «Про авторське право та суміжні права». За цим 

законом під час продажу програмного забезпечення розробник не передає 

кінцевому користувачеві свої права на певну програму, а лише дозволяє 

використовувати (ліцензує) цю програму. На упаковці програмного продукту 

здебільшого відображається спеціальна позначка, яка вказує на наявність 

ліцензійної угоди, що визначає основні права та обов’язки виробника і 

власника одержаного програмного продукту. Текст ліцензійної угоди 

відображається під час встановлення програмного продукту на комп’ютер. 

На жаль, не всі програмні продукти, що розповсюджуються, є легаль-

ними. З юридичної точки зору до піратського програмного забезпечення 

належать усі комп’ютерні програми, які розповсюджуються, встановлюються 

на комп’ютери й використовуються з порушенням умов їхньої ліцензійної 

угоди. Наприклад, самостійно створені копії ліцензійної програми перестають 



      

 

бути легальними, а подібні дії є порушенням авторських прав і передбачають 

правову відповідальність. 

Якої етики слід дотримуватися при створенні та використанні 

інформаційних ресурсів? 

Інформаційна етика пов’язана з моральними проблемами, що виникають 

у зв’язку з розвитком і застосуванням інформаційних технологій. Інформаційна 

етика є складовою комп’ютерної етики. 

Комп’ютерна етика пов’язана з розглядом технічних, моральних, 

юридичних, соціальних, політичних і філософських питань. Проблеми, 

аналізовані в ній, можна розділити на кілька груп. 

Проблеми розробки моральних кодексів для комп’ютерних професіо-

налів і простих користувачів, чия робота пов’язана з використанням 

комп’ютерної техніки. 

Проблеми захисту прав власності, авторських прав, права на особисте 

життя і свободу слова щодо сфери інформаційних технологій. 

Група проблем, що виникають з появою комп’ютерних злочинів, 

визначенням їхнього статусу, тобто переважно правові проблеми. 

Зазначені проблеми є лише частиною комп’ютерної етики. 

Основні положення кодексу комп’ютерної етики: 

1. Не використовувати комп’ютер з метою нашкодити іншим людям 

2. Не створювати перешкод і не втручатися в роботу користувачів 

комп’ютерних мереж. 

3. Не користуватися файлами, які не призначені для вільного викорис-

тання. 

4. Не використовувати комп’ютер для розкрадання. 

5. Не використовувати комп’ютер для поширення неправдивої 

інформації. 

6. Не використовувати «піратське» програмне забезпечення. 

7. Не привласнювати чужу інтелектуальну власність. 



      

 

8. Не використовувати комп’ютерне обладнання або мережеві ресурси 

без дозволу того, хто ними володіє, або відповідної компенсації. 

9. Думати про можливі наслідки для суспільства від створюваних 

програм і розроблюваних інформаційних систем. 

Як використовують інформаційні технології в освіті? 

Можна виділити такі шляхи використання інформаційних технологій в 

освіті: 

• підвищення кваліфікації викладачів у галузі сучасних інфор-

маційних технологій; 

• інформатизація процесу навчання й виховання; 

• оснащення системи освіти технічними засобами інформатизації; 

• створення сучасного національного інформаційного середовища та 

інтеграція в нього установ освіти; 

• створення на базі сучасних інформаційних технологій єдиної 

системи дистанційної освіти в Україні; 

• участь України в міжнародних програмах, пов’язаних із впро-

вадженням сучасних інформаційних технологій в освіту.  

Розглянемо один із прикладів використання ІКТ в освіті — це ви-

користаня інформаційних навчальних ресурсів, які можна знайти в Інтернеті. 

Крім пошуку навчальних матеріалів, фотографій, відео, зображень і 

рефератів, можна знайти й завантажити з Інтернету потрібні програми 

навчального призначення та програми-перекладачі, безкоштовне програмне 

забезпечення для захисту даних й оптимізації роботи з комп’ютером. За 

допомогою Інтернету  можна поновлювати антивірусні бази, отримувати 

поради від учителя чи тренера під час виконання завдань, проходити 

тестування для оцінювання рівня власних знань з різних предметів, 

дистанційно опановувати нові технології та отримувати нові знання, бути 

обізнаними щодо конкурсів, які проводяться в Україні й за кордоном, та брати в 

них участь, готуватися до предметних олімпіад і зовнішнього незалежного 

оцінювання знань випускників тощо. 



      

 

Контрольні питання: 

• Що таке інформаційна система? 

• Які інформаційні процеси властиві інформаційній системі? 

• Які види інформаційних систем ви знаєте? 

• Що таке інформаційна культура та грамотність? 

• Чому так важливо поважати авторське право? 

 

!!!!Законспектувати урок та дати відповіді на контрольні 

питання!!! 

 

Надсилати у вайбер 096 189 48 59 

Електронну olia.dubina2017@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

21.10.2020 

Урок  12 

Тема уроку: Персонально навчальне середовище.  

Мета уроку: 

• навчальна: ознайомити учнів з поняттям персонального 

навчального середовища; навчити використовувати інтернет-середовища для 

створення та публікації документів; 

• розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння 

діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити 

висновки; 

• виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, 

акуратність, дисциплінованість. 

Що таке персональне навчальне середовище? 

Найрізноманітніші сервіси та інформаційні дані, що розміщені сьогодні 

в мережі Інтернет, не можуть бути охоплені одночасно кожним користувачем. 

Тому однією з навичок, які має сформувати людина, котра прагне бути 

успішною в змінному світі, — це уміння комунікувати: обмінюватись даними в 

мережі, правильно будувати запити, дотримуватися правил мережевого етикету 

та утворювати спільноти за професійним спрямуванням. Кожен з нас перебуває 

в деякому інформаційному просторі: навчається у школі, отримує відомості з 

газет, книг, телебачення, очно спілкується з рідними та друзями й віртуально — 

у соціальних мережах. Але інформаційний простір при цьому не вичерпується 

територією проживання чи колом спілкування. Користувач Інтернету, 

включений у роботу таких груп, поступово накопичує сукупність даних і 

засобів, які використовує у своїй діяльності зараз, або планує переглянути чи 

використати в майбутньому. Таким чином формується його інформаційне 

середовище. 

Інформаційний простір не рівнозначний інформаційному середовищу: 

перебуваючи в одному й тому самому інформаційному просторі, людина може 

змінювати одне інформаційне середовище на інше. Більше того, можна 



      

 

одночасно перебувати в різних інформаційних середовищах. Інформаційне 

середовище — це не тільки середовище для здійснення діяльності, а й засіб 

створення персональної навчальної мережі — такої мережі, де ми можемо 

взаємодіяти не тільки з нашими колегами, наприклад учасниками 

співтовариства, а і їх колегами по спільній діяльності. Інформаційне 

середовище, яке створює навколо себе людина з метою задоволення власних 

навчальних потреб та досягнення відповідних навчальних цілей, має назву 

персонального навчального середовища. 

Слово персональне насамперед означає те, що навчальні цілі в кожної 

людини власні (персональні), тому й інформаційне середовище щодо 

навчальних цілей також буде персональним. 

Використовуючи персональне навчальне середовище, користувач 

створює свою персональну мережу, вузлами якої можуть бути люди, 

інформаційні матеріали мережі, інформаційні матеріали, створені користувачем 

такого середовища, сукупність ресурсів, потрібних людині для того, щоб 

знайти відповіді на різноманітні питання, створити потрібний зміст для 

навчання та проілюструвати досліджувані процеси 

 

Як у персональному навчальному середовищі застосовують хмарні 

технології? 

Для організації персонального навчального середовища зазвичай 

використовують хмарні технології. 

Хмарні технології — це інформаційні технології, що передбачають 

віддалене опрацювання та зберігання даних. 

Хмара — це деякий сервер або мережа розподілених центрів опрацю-

вання даних, де зберігаються дані та програми, які використовують користувачі 



      

 

за допомогою глобальної мережі. Хмарні технології дають змогу споживачам 

використовувати програми без встановлення на власний комп’ютер й доступу 

до особистих файлів з будь-якого комп’ютера, що має доступ в Інтернет. 

Користування хмарною системою зберігання даних надається у вигляді 

інтернет-сервісу. Зростання попиту користувачів на такі сервіси зумовлено 

зручністю користування інформаційними даними, зокрема: 

• не потрібні потужні комп’ютери; 

• менше витрат на придбання програмного забезпечення та його 

систематичне оновлення; 

• необмежений обсяг збереження даних; 

• доступність із різних пристроїв і відсутність прив’язки до робочого 

місця; 

• забезпечення захисту даних від втрат і виконання багатьох видів 

навчальної діяльності, контролю й оцінювання, тестування онлайн, відкритості 

освітнього середовища; 

• економія коштів на утримання технічних фахівців. 

Але користувачу доведеться пам’ятати пароль доступу, без якого дані 

назавжди залишаться у хмарному сховищі під замком. Найпростішим хмарним 

сховищем можна вважати скриньку електронної пошти, на яку можна 

відправляти дані самому собі. 

Можна виділити такі популярні в Україні та світі хмарні сервіси збе-

рігання даних:AmazonCloudDrive, AmazonCloudPlayer, Bitcasa, Box.net, 

Copy.com, Dropbox, Flickr, GoogleDrive, JungleDisk, iCloud, Mega, MediaFire, 

Mozy, Office365, OneDrive, Photobucket, Yunpan360, 4sharedтощо. 

Найпопулярнішими серед спеціалізованих хмарних сервісів на сьогодні 

є Dropbox і Google Drive. Безкоштовний обсяг даних, що можуть бути 

збережені зараз у хмарних сховищах, подано на малюнку 



      

 

 

Хмарне сховище можна використовувати для розміщення даних, які 

збережені у файлах на локальному диску, створення документів і надання 

доступу до їхнього перегляду, редагування та коментування іншими 

користувачами мережі, що належать до вашого кола спілкування. 

Наприклад, у сховищі Google Диск користувач може використовувати 

стандартні офісні веб-програми та доповнювати їх список, підключивши інші 

додатки. 

 

Законспектувати матеріали уроку.  

Надсилати у вайбер 096 189 48 59 

Електронну olia.dubina2017@gmail.com  



      

 

 


