
Дисципліна Патентознавство 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Курс 4 (четвертий) 

Обсяг 3 кредита ЕСТS 

Мова викладання  українська 

Кафедра технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін  

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованою перевагою вивчення дисципліни “Патентознавство” є 

формування у здобувачів знань про найбільш важливіші положення 

системи інтелектуальної власності, засвоєння студентами вмінь щодо 

набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, а саме: складання 

заявок для отримання охоронних документів та супроводження заявок 

до моменту отримання охоронного документу та /чи комерціалізації; 

регулювання правових відносин, що виникають у зв’язку зі створенням 

та використанням об’єктів інтелектуальної власності. 

Що буде вивчатися Інтелектуальна власність та система її правової охорони. 

Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності. 

Захист прав об’єктів промислової власності. 

Складання і оформлення проекту заявки на винахід або на корисну 

модель. 

Складання і оформлення заявки на реєстрацію промислового зразка. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Патентознавство” є досить важливою в 

підготовці бакалаврів у сфері використання інформаційно-

комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу та 

використання інформації з різних джерел, здатність до адаптації, 

креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Демонструвати знання норм суспільної поведінки, суспільної моралі та 

мотивації людських вчинків, будувати безконфліктні стосунки; 

розуміти потреби постійного підвищення професійної кваліфікації та 

самоосвіти. 

Працювати з основними джерелами технічної інформації у видавничо-

поліграфічній галузі, в тому числі іноземною мовою, переосмислювати 

наявні та накопичувати нові знання. 

Вміти успішно спілкуватися з інженерним співтовариством, 

використовуючи загальні принципи професійної комунікації, основні 

правила мовного етикету. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід, 

відповідально приймати рішення та діяти з урахуванням соціальних і 

етичних цінностей та правових норм. 

Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні, правові та комерційні чинники, що впливають на 

реалізацію технічних рішень у видавництві та поліграфії. 

Здатність до опису і представлення нових розробок та досвіду 

експлуатації технологічних процесів, матеріалів, апаратно-програмних 

засобів і обладнання у виробництві паковань, друкованих видань та 

інших видів виробів. 

Інформаційне 

забезпечення 

робота в середовищі Moodle 

Форма проведення 

занять 

лекції, лабораторні заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


