


















М1ШСТЕРСТВО ОСВ1ТИI НАУКИ УКРА1НИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УШВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ПРАВА 
Кафедра крим1нально-правових дисципл1н та судочинства 

ПРОТОКОЛ 

робочо! проектно! групи 

№ 1 в1д 08.06.2017 р. 

Присутн!: члени робочо! проектно! групи (Пахомов В. В., Сухонос В. В., 

Логвиненко М. I.) 

Запрошен1: викладач!, що залучен! до викладання за спецтальною 

категор1ею «1нтелектуальна власшсть». 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд осв1тньо! програми та навчального плану осв1тньо1 

програми «Хнтелектуальна власн1сть». 

7. Про розгляд осв1тньо1 програми та навчального плану плану 

осв1тньо1 програми «Ытелектуальна власшсть». 

Слухали кер1вника робочо! проектно! групи Пахомова В.В., який 

про1нформував про зм1ст осв1тньо! програми та компонентам навчального 

плану плану осв1тньо! програми «Хнтелектуальна власн1сть». Присутн! 

зд1йснили пор1вняння осв1тньо! програми та навчального плану 1з освХтньою 

програмою та навчальним планом 2016-2017 навчального року. 

УХВАЛИЛИ 

Проанал1зувати 1снуюч1 в Укра!н1 осв1тн1 програми 1з 1нтелектуально! 

власност! задля можливост! зб!льшення попиту серед аб!тур!ент!в та 

необх!дност! внесения зм!н до осв!тньо1 програми та навчального плану. 

Голова робочо! проектно! групи С^^'/уШ^^ В.В.Пахомов 

Секретар робочо! проектно! групи ''^^^ЦУлЦ^ 0&. Чернадчук 



ШШСТЕРСТВО ОСВ1ТИI НАУКИ УКРА1НИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УШВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ПРАВА 
Кафедра крим1нально-правових дисципл1н та судочинства 

ПРОТОКОЛ 

робочо! проектно!групи 

№ 2 в1д 08.06.2018 р. 

Присутн!: члени робочо! проектно! групи (Пахомов В. В., Сухонос В. В., 

Логвиненко М. I.) 

Запрошен!: викладач!, !цо залучен! до викладання за осв!тньою 

програмою «Хнтелектуальна власн!сть». 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про актуал!зац!ю осв!тньо1 програми «Тнтелектуальна власн!сть». 

2. Про затвердження робочих програм за осв!тньою програмою 

«Тнтелектуальна власн!сть» на 2018-2019 н.р. 

3. Про сп!вв!днесення програмних результат!в навчання ! 

компетентностеи, зазначених в осв!тн!й програм!. 

4. Про затвердження каталогу виб!ркових дисципл!н за осв!тньою 

програмою «Хнтелектуальна власшсть» на 2018-2019 н.р. 

1. Про актуалгзащю осв1тньо1 програми <<1нтелектуальна 

власшсть» 

Слухали кер!вника робочо! проектно! групи Пахомова В.В., який 

наголосив на необх!дност! актуал!зац!! осв!тньо! програми «Хнтелектуальна 

власн!сть» спец!альност! 081 «Право» у зв'язку !з передачею Г! випусков!й 

кафедр! крим!нально-правових дисципл!н та судочинства. 

УХВАЛИЛИ: 



Актуал1зувати осв1тню програму «Тнтелектуальна власн1сть» в1дпов1дно 

до вимог. 

2. Про затвердження робочих програм за освгтньою програмою 

«Хнтелектуальна власшсть» на 2018-2019 н.р. 

Слухали кер1вника робочоТ проектноУ групи Пахомова В.В. про стан 

п1дготовки робочих програм навчальних дисципл1н, що визначен! навчальним 

планом. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити робоч! програми навчальних дисципл1н осв1тньо1 програми 

«Тнтелектуальна власнють». 

3. Про стввгднесення програмнихрезультатгв навчання / 

компетентностеи, зазначених в освгтнш программ 

Слухали кер1вника робочоТ проектно! групи Пахомова В.В. щодо 

використання матриц! в1дпов1дност1 визначених результат1в навчання та 

компетентностеи компонентам осв1тньо1 програми, що е 1нформац1йними 

додатками до осв1тньо1 програми з метою сп1вв1днесення програмних 

результат1в навчання та компетентностеи, зазначених в осв1тн1й програм!, у 

процес! и розроблення. 

УХВАЛИЛИ: 

Переглянути матрицю в1дпов1дност1 визначених результат1в навчання та 

компетентностеи компонентам осв1тньоТ програми викладачами, що залучен! 

до викладання за осв1тньою програмою «Тнтелектуальна власнхсть». 

4. Про затвердження каталогу вибгркових дисциплш за освШньою 

програмою «Тнтелектуальна власшсть» на 2018-2019 н.р. 



Слухали кер1вника робочо!" проектно! групи Пахомова В.В., який 

запропонував для осв1тньо! програми «Тнтелектуальна власн1сть» 

спец1альност1 081 «Право» наступи! виб1рков1 дисципл1ни: «розпорядження 

правами на об'екти 1нтелектуально! власност1», «Патентознавство», «Захист 

прав 1нтелектуально! власност! на митному кордон!», «Управл!ння 

!нтелектуальною власн!стю», «Патентна документац!я Укршни», «Орган!зац!я 

управл!ння авторським правом ! сум!жними правами», «Охорона 

!нтелектуально! власност! в !ноземних державах», «Маркетинг та економ!ка 

!нтелектуально! власност!», «Тнтелектуальна власн!сть в !нновац!йн!й сфер!». 

УХВАЛИЛИ: ' 

Затвердити каталоги виб!ркових дисципл!н за осв!тньою програмою 

«Тнтелектуальна власн!сть». 

Голова робочо! проектно! групи 

Секретар робочо! проектно! групи 

В.В.Пахомов 

М. С. Утк!на 



ШШСТЕРСТВО ОСВ1ТИI НАУКИ УКРА1НИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УШВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ НРАВА 
Кафедра крим1нально-правових дисципл1н та судочинства 

ПРОТОКОЛ 

робочо! проектно! групи 

№ 3 в1д 29.03.2019 р. 

ПОРЯДОК ДЕННИИ: 

1. Про уточнения навчального плану та осв1тньо1 програми 

«Тнтелектуальна власн1сть» 2019 року набору. 

Слухали кер1вника робочо'Т проектно! групи Пахомова В.В., який 

наголосив на необх1дност1 внесения змш до осв1тньо1 програми 

«Тнтелектуальна власн1сть» 2019 року набору. Зокрема, дисципл1ну 

«Методолопя наукових досл1джень» перенести до загального блоку, а до 

обов'язкових дисципл1н за спец1альн1стю 081 «Право» включити наступи!: 

«Державна влада та органи м1сцевого самоврядування», «Система 

ф1нансового законодавства» та «Правоохоронна система УкраТни». 

УХВАЛИЛИ: 

Уточнити навчальний план та осв1тню програму «Тнтелектуальна 

власшсть» 2019 року набору. 

/. Про уточнения навчального плану освШньог програми 

«Тнтелектуальна власшсть» 2019 року набору. 

Голова робочо! проектно!' групи В.В.Пахомов 

Секретар робочо! проектно! групи М. С. Утюна 



МХШСТЕРСТВО ОСВ1ТИI НАУКИ УКРА1НИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УШВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСТИТУТ ПРАВА 
Кафедра крим1нально-правових дисципл1н та судочинства 

ПРОТОКОЛ 

робочо"! проектно! групи 

№ 4 в1д 08.06.2019 р. 

Присутн1: члени робочо! проектно! групи (Пахомов В. В., Сухонос В. В., 

Логвиненко М. I.) 

Запрошен!: викладач!, що залучен! до викладання за осв!тньою 

програмою «Тнтелектуальна власшсть». 

ПОРЯДОК ДЕЬШИЙ: 

1. Про затвердження робочих програм за осв!тньою програмою 

«Тнтелектуальна власн!сть» на 2019-2020 н.р. 

2. Про затвердження каталогу виб!ркових дисципл!н за осв!тньою 

програмою «Тнтелектуальна власн!сть» на 2019-2020 н.р. 

1. Про затвердження робочих програм за освшньою програмою 

«Тнтелектуальна власшсть» на 2019-2020 н.р. 

Слухали кер!вника робочо! проектно! групи Пахомова В.В. про стан 

п!дготовки робочих програм навчальних дисципл!н, що визначен! навчальним 

планом. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити робоч! програми навчальних дисципл!н осв!тньо! програми 

«Тнтелектуальна власшсть». 



2. Про затвердження каталогу виб1ркових дисциплш за освшньою 

програмою «Тнтелектуальна власшсть» на 2019-2020 н.р. 

Слухали кер1вника робочо! проектно! групи Пахомова В.В. про 

необх1дн1сть затвердження каталогу виб1ркових дисципл1н профес1йного 

спрямування для другого (мапстерського) р1вня. 

Допов1дач запропонував для осв1тньо1 програми «Тнтелектуальна 

власн1сть» спец1альност1 081 «Право» наступи! вибхрков! дисципл1ни: 

«розпорядження правами на об'екти 1нтелектуально1 власност!», 

«Патентознавство», «Захист прав !нтелектуально1 власност! на митному 

кордон!», «Управл!ння !нтелектуальною власн!стю», «Патентна документац!я 

Укршни», «Орган!зац!я управл!ння авторським правом ! сум!жними правами», 

«Охорона !нтелектуально1 власност! в !ноземних державах», «Маркетинг та 

економ!ка !нтелектуально1 власност!», «Тнтелектуальна власн!сть в 

!нновац!йн!й сфер!». 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити каталоги виб!ркових дисципл!н за осв!тньою програмою 

«Тнтелектуальна власн!сть». 

Голова робочо! проектно! групи ' В.В .Пахомов 

Секретар робочо! проектно! групи ^^^^гуш'-^^^^^ М. С. Утк!на 


