
Урок № 29 

Дата: 07.02.2022 

Тема: Основи технічної творчості та патентознавства в швейній галузі  

Мета: охарактеризувати основи технічної творчості та патентознавства в швейній галузі; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес 

до спеціальності. 

Хід уроку: 

            Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на 

корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на 

секрет ну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право 

власності на винахід (корисну модель). 

Патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи 

заявки на винахід. 

    Кваліфікаційна експертиза(експертиза по суті) — експерти за, що встановлює відповідність 

винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). 

Експертиза на локальну новизну— складова частина кваліфікаційної експертизи, що встановлює 

локальну новизну винаходу. 

    Локальна новизна — новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами на винаходи 

і поданими до Установи заявками на видачу патентів. 

 

Урок № 30 

Дата: 07.02.2022 

Тема: Основи технічної творчості та патентознавства в швейній галузі  

Мета: охарактеризувати основи технічної творчості та патентознавства в швейній галузі; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес 

до спеціальності. 

    Формальна експертиза(експертиза за формальними ознаками)— експертиза, у ході якої 

встановлюється належність зазначеного у заявці об’єкта до переліку об’єктів, які можуть бути 

визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення 

встановленим вимогам. 

    Ліцензія — дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на 

використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах. 

     Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту (деклараційного 

патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель. 

    Заявник - особа, яка подала заявку (фізична або юридична). 

    Пріоритет заявки (пріоритет) — першість у поданні заявки. 

    Дата пріоритету — дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави — 

учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, за якою заявлено пріоритет. 

     Міжнародна заявка — заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке патент? 

2. Які є різновиди експертизи? 

3. Що таке заявка? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

     Рекомендована література: підруч. за ред.  О. Ежова, О. Гурьянова « Проектування 

технологічних процесів швейного підприємства»;  

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

