




З К 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
З К 11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 
Заплановані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  
знати: 
ЗН 4  Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в будівництва, і нових 

підходів до розрахунку та проектування об’єктів водопостачання та водовідведення, 
нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій. 

ЗН 5 -Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності: інженерні 
мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, професійна та цивільна безпека, 
інтелектуальна власність, іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна оцінка 
інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління 
підприємством. 

ЗН 7 - Знання та навики щодо розробки та реалізації нових інноваційних продуктів. 
ЗН 9 - Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі послуг з 

проектування, монтажу та експлуатації систем водопостачання та водовідведення. 
ЗН 10 - Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, 

соціальному і екологічному контексті. 
вміти:  
ЗН 3  Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до 

діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації 
об’єктів водопостачання та водовідведення на рівні, що дозволить працевлаштування за 
фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при 
формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації об’єктів 
водопостачання та водовідведення. 

Методи навчання з курсу «Інтелектуальна власність» поділяються на методи 
роботи викладача (лекція, пояснення, бесіда, навчальна дискусія) та методи роботи 
студентів (виконання практичних завдань, самостійна робота). При викладанні курсу 
«Інтелектуальна власність» використовуються методи навчання за джерелом 
отримання знань, зокрема: 

1. Словесні методи, які дозволяють в найкоротший термін передати велику за 
обсягом інформацію, поставити перед студентами проблеми і вказати шляхи їх вирішення. 
Використовуються такі види словесних методів: лекція, пояснення, бесіда (співбесіда), 
дискусія. 

2. Наочні методи – використовуються при викладанні курсу «інтелектуальна 
власність» у взаємозв'язку зі словесними і практичними методами і призначені для 
ознайомлення студентів за допомогою презентацій з об'єктами права інтелектуальної 
власності за допомогою схем, таблиць, класифікацій, малюнків, тощо.  Впровадження 
технічних засобів в навчальний процес, зокрема демонстрації презентацій, розширює 
можливості наочних методів навчання. 

3. Практичні методи (студенти отримують знання і виробляють вміння, 
виконуючи практичні дії (завдання для самостійної роботи). 

Робота з підручниками, законодавчими документами, основною та 
допоміжною літературою з курсу це один з найважливіших методів навчання, який 
здійснюється головним чином під час самостійної роботи студентів. При цьому студенти 
використовують прийоми самостійної роботи з друкованими джерелами: 
конспектування, цитування, анотування, рецензування, тощо.  

Форми навчання – індивідуальні, групові, фронтальні, колективні. 
 
 
 
 
 
















