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Вступ 

 
    Дисципліна «Основи технічної творчості» є складовою частиною 

нормативно-методичного забезпечення навчального процесу спеціальності                  

274 Автомобільний транспорт за напрямом 6.070106. Зміст програми передбачає 

лекції, практичні заняття. Форма контролю – залік. 

    Метою дисципліни є розвиток творчих здібностей, можливість самостійно 

ставити та вирішувати питання по удосконаленню технології і устаткування, 

створення нової техніки, матеріалів і методів їх обробки. Розвиток творчих 

здібностей дозволяє підняти діяльність людини на дійсно науковий рівень, 

розвивати теорію і методику винахідництва, розробляти та використовувати 

методи пошуку нових технічних рішень і активізації творчого мислення. До 

основних результатів технічної творчості відносять відкриття, винаходи, 

конструкторські розробки та інші. 

 Самостійна робота в комплексі з іншими формами навчання забезпечує 

глибоке вивчення та всебічне засвоєння студентами матеріалу, оволодіння 

методами наукового мислення, виховання у них творчих, аналітичних підходів до 

вивчення історії науки і техніки. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- документи Верховної Ради України та уряду щодо розвитку винахідництва і 

раціоналізації; 

- особливості і організацію дослідницької і творчої роботи; 

- основні методи творчих досліджень; 

- основи патентознавства; 

- методику винахідництва; 

- правові аспекти захисту інтелектуальної власності; 

- пільги, права і обов’язки винахідників і раціоналізаторів. 

Вміти: 

- користуватися творчими методами дослідження; 

- визначати винахідницьку ситуацію, задачу і протиріччя; 

- складати методику постановки досліду; 

- розробляти творчі роботи; 

- оформляти регістраційні документи на винахід, раціоналізаторську 

пропозицію; 

- розраховувати економічний ефект від впровадження винаходу та 

раціоналізаторської пропозиції; 

- вміло використовувати основні закони України про винахідницьку та 

раціоналізаторську діяльність. 

Самостійна робота студентів передбачає : 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 

2. Виконання практичних робіт. 

3. Опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури. 

4. Вивчення основних визначень та термінів. 

5. Опрацювання рекомендованої літератури. 
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            Вступ  

 

  При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання: 

  

       Історія винаходів та винахідництва.  

       Внесок вітчизняних та зарубіжних вчених у розвиток технічного прогресу. 

       Закони України з винахідницької і раціоналізаторської діяльності. 

 

  ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Назвіть найдавніші винаходи та їх творців? 

2. Що таке винахідництво? 

3. Що таке винахід? 

4. Який внесок вітчизняних вчених у розвиток техніки? 

5. Який внесок зарубіжних вчених у розвиток техніки? 

6. Назвіть приклади відкриттів вітчизняних та зарубіжних вчених? 

7. Суть Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»? 

8. Суть Закону України «Про авторське право і суміжні права»? 

9. Суть Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»? 

10. Назвіть Закони України з інтелектуальної власності? 

 

 

           Тема 1. Діалектика творчості і її особливості. Задачі і мета  технічної 

творчості 

 

            При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання: 

 

  Задачі технічної творчості.  

  Мета технічної творчості.  

  Системний підхід для вирішення життєвих творчих задач.  

  Зв'язок творчої діяльності людини з психологічними процесами, які 

відбуваються в результаті діяльності.  

  Колективна творча діяльність.  

  Етика науково-технічної творчості.  

 

                ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Які задачі технічної творчості? 

2. Яка мета технічної творчості? 

3. Яка суть системного підходу? 

4. На які рівні методології поділяється системний підхід? 

5. Дайте повну відповідь, який зв'язок творчої діяльності людини з 

психологічними процесами? 

6. Яка різниця між логікою та інтуїцією? 

7. Що таке інсайт? 

8. Який позитивний результат дає колективна творча діяльність? 
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9. Розкрийте суть колективної творчості? 

10. Етика науково-технічної творчості? 

 

 

            Тема 2. Структура керівництва винахідництвом і раціоналізацією в 

державі 

 

          При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання: 

 

           Структура державного комітету в справах винахідництва і відкриттів.  

           Діяльність державного комітету.  

          Роль інших товариств в організації винахідницької і раціоналізаторської 

діяльності. 

 

              ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Яка структура державних комітетів? 

2. Хто очолює державні комітети? 

3. Які функції Державного департаменту інтелектуальної власності? 

4. Яка структура Державного департаменту? 

5. Що відносять до інших органів, які пов’язані з забезпеченням правової 

охорони інтелектуальної власності в Україні? 

6. Роль міжвідомчого комітету з проблем прав на об’єкти інтелектуальної 

власності? 

7. Роль антимонопольного комітету України? 

8. Роль міністерства юстиції України? 

9. Роль міністерства внутрішніх справ України? 

10. Роль державної податкової адміністрації України? 

     11. Роль служби безпеки України? 

     12. Роль судових органів України? 

13. Назвіть найбільш впливові громадські об’єднання України в сфері 

інтелектуальної власності? 
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             Тема 3. Основні поняття про наукові відкриття, винаходи і 

раціоналізаторські пропозиції 
 

              При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання: 

 

              Значення відкриттів для науково-технічного прогресу.  

              Визначення поняття «відкриття» і його види.  

              Державні форми захисту пріоритету відкриття за їх видами.  

             Форми стимулювання авторів відкриттів.  

             Приклади відкриттів вчених.   

             Обмеження автора з винаходів.  

             Складання опису винаходу.  

             Форми державної охорони авторства на винахід.  

             Впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій: планування, 

права автора на участь у впровадженні, залучення спеціалістів для проведення 

експериментів, допомога первинних організацій. 

 

                   ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Яке значення мають відкриття для науково-технічного прогресу? 

2. Що таке відкриття? 

3. Яка різниця між відкриттям та винаходом? 

4. Які є види відкриттів? 

5. Які є форми захисту прав інтелектуальної власності на наукове відкриття? 

6. Які є форми стимулювання авторів відкриттів? 

7. Назвіть приклади відкриттів вчених? 

8. Які є обмеження автора з відкриттів? 

9. Що таке опис винаходу? 

10.  Як складається опис винаходу? 

11.  Форми державної охорони авторства? 

12.  Впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій? 

 

 

             Тема 4. Винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські 

пропозиції 

 

              При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання: 

 

             Винагороди за відкриття.  

             Винагороди за винахід.  

             Винагороди за раціоналізаторську пропозицію.  

             Норми виплати винагород.  

             Права винахідників і раціоналізаторів.  

             Пільги, які надаються винахідникам і раціоналізаторам. 
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               ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Права, що відносяться до винахідництва і раціоналізації, ділять на…? 

2. Хто може бути автором відкриття? 

3. На яку винагороду має право автор відкриття? 

4. Чим засвідчується право на наукове відкриття? 

5. Винагорода за використання винаходу виплачується авторові (співавторові), 

якщо винахід…? 

6. Винагорода за раціоналізаторську пропозицію? 

7. Норми виплати винагород? 

8. Що таке право авторства? 

9. Права авторів відкриттів? 

10.Які пільги надаються винахідникам і раціоналізаторам? 

 

               Тема 5. Розрахунок економічного ефекту від впровадження 

винаходів і раціоналізаторських пропозицій у виробництво 

 

               При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання: 

 

              Призначення, будова і робота пристосування до жатки 

кормозбирального комбайну КСК-100.  

              Технологія виготовлення пристрою.  

              Визначення вартості виготовлення пристосування.  

              Знаходження річного економічного ефекту.  

              Терміни окупності пристосування. 

 

                   ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Будова пристосування? 

2. Яке призначення пристосування і його робота? 

3. Як визначається вартість даного пристосування? 

4. Як знаходиться річний економічний ефект пристосування? 

5. Терміни окупності пристосування? 

         

              Тема 6. Методи раціонального вирішення винахідницьких задач 

 

             При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання: 

 

             Основні поняття про методи раціонального вирішення винахідницьких 

задач. Евристика.  

             Суть методу проб і помилок.  

             Морфологічний аналіз.  

             Мозкова атака, його переваги та недоліки.  

             Метод контрольних запитань.  

             Метод інверсії.  

             Метод емпатії.  
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             Асоціативні методи.  

             Стадії вирішення творчих задач з методики АВВЗ.  

 

                 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Назвіть методи раціонального вирішення винахідницьких задач? 

2. Основоположники методів? 

3. Що таке евристика? 

4. Яка суть методу проб і помилок. Переваги і недоліки методу. 

5. Морфологічний аналіз? 

6. Суть методу мозкової атаки. Переваги і недоліки методу. 

7. Суть методу контрольних запитань? Переваги і недоліки методу. 

8. Суть методу інверсії. Переваги і недоліки методу. 

9. Суть методу емпатії. Переваги і недоліки методу. 

10. Суть асоціативних методів. 

11. Стадії вирішення творчих задач з методики АВВЗ? 

 

           Тема 7. Організація дослідницької роботи 

 

           При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання: 

 

            Аналіз.  

            Синтез.  

            Узагальнення.  

            Абстракція.  

            Організація дослідницької роботи за етапами.  

            Етапи конструювання. 

 

               ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Що являє собою прийом розумової діяльності – синтез? 

2. Що являє собою аналіз? 

3. Що являє собою узагальнення? 

4. Що являє собою абстракція? 

5. Які етапи дослідницької роботи? 

6. Які етапи конструювання? 

 

          Тема 8. Основи патентознавства 

 

           При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання: 

 

          Встановлення пріоритету заявки і терміни її розгляду. Експертиза заявки 

і порядок вирішення суперечок. Патентування винаходів за кордоном. Паризька 

конвенція. Організація патентування на базових підприємствах. Аналіз 

патентної літератури. 
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              ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Пріоритет заявки? 

2. Терміни розгляду заявки? 

3. Як проводиться експертиза заявки? 

4. Порядок вирішення суперечок? 

5. Які є способи отримання патентної охорони за кордоном? 

6. Як проводиться патентування винаходів за кордоном? 

7. Яка головна мета Паризької конвенції? 

8. Коли була заснована Паризька конвенція? 

9. Які положення Паризької конвенції? 

10. Організація патентування на базових підприємствах? 
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