
МІНІСТЕРСТВО  
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА  
 УКРАЇНИ 

 

Науково-методичний  
центр аграрної освіти 

 
 
 
 

 

 

 
 

ОСНОВИ  
ТЕХНІЧНОЇ 
ТВОРЧОСТІ 
 
ПРОГРАМА 

 
для аграрних вищих навчальних закладів  
І–ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 
5.10010201 “Експлуатація та ремонт  
машин і обладнання агропромислового 
виробництва”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 



 

  

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА   

УКРАЇНИ 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Затверджено НМЦ 
 

“22”  червня  2012 р. 
 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

 
ПРОГРАМА 

 
ДЛЯ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–ІІ РІВНІВ 

АКРЕДИТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.10010201 “ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА 

РЕМОНТ  

МАШИН І ОБЛАДНАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012



 

  

 

Укладачі:    Борхаленко Ю. О., методист, спеціаліст вищої кате-

горії ВСП НМЦ аграрної освіти “Навчально-мето-

дичний центр”; 

Чалий В. І., завідувач відділення Глухівського ко-

леджу ім. С. А. Ковпака Сумського НАУ; 

Браженко С. А., фахівець з питань інтелектуальної 

власності Полтавської ДАА 

  

Рецензенти: Прасолов Є. Я., кандидат технічних наук, професор 

Полтавської ДАА 

Мазур А. В., викладач, Шоп’як Б.Я., фахівець Чер-

нятинського коледжу Вінницького НАУ; 

Гіренко Д.В., викладач ВП НУБіП України “Крим-

ський технікум гідромеліорації та механізації с. г.”; 

Костюченко С.М., викладач Коледжу Подільського 

ДАТУ; 

Аніщенко Ю. О., викладач Кіровоградського техні-

куму механізації сільського господарства; 

Герченов О. В., викладач ВСП “Ногайський коледж 

Таврійського ДАТУ”; 

Сергійчук О.Я., викладач Володимир-Волинського 

агротехнічного коледжу; 

Синчук А.М., викладач Хорольського агропромис-

лового коледжу Полтавської ДАА; 

Спінжар Т. М., викладач Красноградського техні-

куму механізації сільського господарства імені  

Ф. Я. Тимошенка; 

Лотішко О. П., викладач Роменського коледжу 

Сумського НАУ 

  

Редактор Салмай Н.М. 

  

Відповідальний  

за випуск  

 

Борхаленко Ю.О. 

 



 

3 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма навчальної дисципліни “Основи технічної творчості” 

призначена для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акре-

дитації із спеціальності 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового виробництва”. 

Науково-технічний та соціально-економічний розвиток України 

залежить від рівня творчої діяльності людини. Розвиток наукових ос-

нов технічної творчості, розробка методик активізації творчого проце-

су, навчання основам творчості у вищих навчальних закладах у наш 

час є необхідністю. 

Темпи розвитку науково-технічного прогресу в агропромис-

ловому комплексі значною мірою залежать від успішного впровадже-

ння результатів творчої діяльності інженерних кадрів в агропромис-

лове виробництво. 

Для сучасного молодшого спеціаліста здібності винахідника 

просто необхідні. До цього спонукає саме життя.  

Майбутній технік-механік сільськогосподарського виробництва 

повинен володіти комплексом професійних якостей, які визначають 

ефективність його діяльності при роботі на виробництві. Він повинен 

бути творчим фахівцем, в достатній мірі володіти сучасними методами 

науково-технічної творчості, раціоналізаторської роботи. Саме нау-

ково-технічна творчість створює найсприятливіші організаційні, пси-

хологічні і педагогічні передумови для розвитку творчих здібностей 

особистості, виховання любові до праці, соціальної активності молоді. 

Тому перед вищими навчальними закладами стоїть завдання – 

виховання і підготовка фахівців, озброєних знаннями, вміннями та 

навичками самостійної аналітичної та дослідної роботи. Адже для роз-

витку молодої держави, Україні необхідно виконати багато завдань на 

шляху до інноваційного розвитку, що забезпечується активізацією 

винахідництва і раціоналізаторства. 

Щоб виховати наведені професійні якості в майбутніх фахівців, 

необхідно зацікавлювати їх до технічної творчості і дослідної роботи 

під час теоретичних та практичних занять, гурткової роботи, навчаль-

них та виробничих практик, курсового та дипломного проектування. 

Після освоєння матеріалу навчальної дисципліни студент 

повинен знати: 

• основні законодавчі акти, які стосуються охорони прав на 

об’єкти промислової власності, а також документи Верховної Ради 

України та Уряду України щодо розвитку винахідництва і раціона-
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лізації; 

• основні методи творчих досліджень; 

• основи патентознавства; 

• методику винахідництва; 

• правові аспекти захисту інтелектуальної власності;  

• права і обов'язки винахідників і раціоналізаторів.  

Уміти:  

• використовувати основні закони України про винахідницьку та 

раціоналізаторську діяльність; 

• користуватися творчими методами дослідження;  

• складати методику постановки досліду;  

• розробляти і оформляти творчі роботи; 

• проводити патентний пошук;   

• оформляти реєстраційні документи на винахід, корисну 

модель, раціоналізаторську пропозицію; 

• розраховувати економічний ефект від впровадження у 

виробництво винаходу, корисної моделі та раціоналізаторської 

пропозиції.  

Таким чином, навчальна дисципліна зумовлює розвиток твор-

чих здібностей у студентів при створенні нових технічних рішень, з 

урахуванням вимог технічної естетики, ергономіки та економічної 

доцільності розробки. При цьому студент набуває знання з основ 

охорони прав інтелектуальної власності. 

Тематичний план є орієнтовним. При укладанні робочих нав-

чальних програм викладачі навчальних закладів можуть вносити 

обґрунтовані зміни та доповнення в зміст програмного матеріалу і 

розподіл навчальних годин за темами в межах часу, відведеного 

навчальним планом на вивчення дисципліни. Внесені зміни повинні 

бути обговорені на засіданні циклової комісії та затверджені 

заступником директора з навчальної роботи. 
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Орієнтовний тематичний план 

 

 

 

 

Назва теми 
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1 2 3 4 5 6 

Вступ 2 2 2 - - 

1. Технічна творчість як 

вид суспільно корисної 

діяльності. Законодавство 

у сфері інтелектуальної 

власності  

6 4 2 2 2 

2. Структура керівництва 

винахідництвом і раціона-

лізацією в Україні 

4 2 2 - 2 

3. Методи раціонального 

вирішення винахідницьких 

задач 

6 2 2 - 4 

4. Основи патентознавства 8 4 2 2 4 

5. Основні поняття про нау-

кові відкриття, винаходи, 

корисні моделі, раціоналі-

заторські пропозиції та 

промислові зразки 

12 8 6 2 4 

5.1. Відкриття 3 2 2  1 

5.2. Винахід, корисна 

модель 
3 2 2  1 

5.3. Раціоналізаторська 

пропозиція 
2 1 1  1 

5.4. Промисловий зразок 4 3 1 2 1 

6. Охорона авторських прав 

та винагорода за об’єкти 

інтелектуальної власності 

4 2 2 – 2 
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1 2 3 4 5 6 

7. Економічний ефект від 

впровадження об’єктів 

інтелектуальної власності у 

виробництво 

10 6 4 2 4 

8. Підсумкове заняття 2 2 2 - - 

Всього 54 32 24 8 22 

 

Вступ 

 

Актуальність, мета та завдання навчальної дисципліни “Основи 

технічної творчості”. Роль навчальної дисципліни у формуванні фа-

хівця ОКР “молодший спеціаліст” із спеціальності “Експлуатація та 

ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”. Зміст 

навчальної дисципліни. Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами. 

Історія винахідництва. Форми контрольних заходів. Література. 

 

1. Технічна творчість як вид суспільно-корисної діяльності. 

Законодавство у сфері інтелектуальної власності  

 

Технічна творчість як вид суспільно корисної діяльності. Законо-

давство України у сфері інтелектуальної власності. Міжнародно-

правові документи у галузі інтелектуальної власності. Основні поняття 

та терміни. Організація дослідної і творчої роботи. Етапи технічної 

творчості під час створення технічних об’єктів. Етика науково-техніч-

ної творчості. Основи технічного моделювання та конструювання. 

 

Практичне заняття 

 

Ознайомлення із законодавством у сфері інтелектуальної влас-

ності.  

 

2. Структура керівництва винахідництвом і  

раціоналізацією в Україні 

 

Структура і діяльність Державної служби інтелектуальної 

власності України. Структура і діяльність органів з винахідництва і 

раціоналізації в міністерствах, департаментах, підприємствах і 

організаціях. Роль громадських організацій і товариств у сфері 
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інтелектуальної власності. Куток раціоналізатора. Структура технічної 

творчості у навчальному закладі. Форми розвитку технічної творчості. 

Інформаційне забезпечення технічної творчості. 

 

3. Методи раціонального вирішення винахідницьких задач 

 

Загальні відомості. Основні поняття про евристику. Метод 

діалогу. Метод проб і помилок. Метод мозкової атаки. Метод 

контрольних питань. Метод семикратного пошуку. Синектика. Метод 

морфологічного аналізу. Метод фокальних об’єктів. Алгоритми 

вирішення винахідницьких задач (АВВЗ).  

 

4. Основи патентознавства 

 

Визначення, види, етапи та результати патентного пошуку. 

Патентна інформація. Джерела патентної інформації. Первинна та 

вторинна патентна документація. Порядок проведення патентних 

досліджень. Патентування винаходів в Україні та за кордоном. 

Основні положення Паризької конвенції щодо охорони промислової 

власності. 

Практичне заняття 
 

Робота з патентними бюлетенями. 
 

5. Основні поняття про наукові відкриття, винаходи, корисні 

моделі, раціоналізаторські пропозиції та промислові зразки 

 

5.1. Відкриття 

 

Значення наукових відкриттів для науково-технічного прогресу. 

Визначення поняття наукове відкриття. Критерії наукового відкриття. 

Оформлення і подача заяви на наукове відкриття. Приклади наукових 

відкриттів вчених.  

 

5.2. Винахід, корисна модель 

 

Визначення поняття винахід, корисна модель. Критерії 

винаходу, корисної моделі. Приклади винаходів, корисних моделей. 

Форми охорони винаходів, корисних моделей. Склад та оформлення 

заявки на отримання патенту на винахід, корисну модель. Права та 

обов’язки винахідників та патентовласників. Термін дії патенту на 
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винахід, корисну модель. Поняття про пріоритет, територіальність та 

обмеженість терміну дії патенту на винахід, корисну модель.  

 

5.3. Раціоналізаторська пропозиція 

 

Визначення поняття раціоналізаторська пропозиція. Критерії 

раціоналізаторської пропозиції. Приклади раціоналізаторських пропо-

зицій. Оформлення і подача заяви на раціоналізаторську пропозицію.  

 

5.4. Промисловий зразок 

 

Визначення поняття промисловий зразок. Критерії 

промислового зразку. Приклади промислових зразків. Форми охорони 

промислових зразків. Склад та оформлення заявки на отримання 

патенту на промисловий зразок. Термін дії патенту на промисловий 

зразок. Поняття про пріоритет, територіальність та обмеженість термі-

ну дії патенту на промисловий зразок.  

 

Практичне заняття 

 

Складання, оформлення та подача заявки на винахід, корисну 

модель, раціоналізаторську пропозицію. 

 

 

Загальна характеристика прав за об’єкти інтелектуальної 

власності: наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, раціоналі-

заторські пропозиції та промислові зразки. Правова охорона прав 

авторства. Підстава, порядок та умови виплати авторської винагороди 

за об’єкти інтелектуальної власності. Сума винагороди. Преміювання 

за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропози-

цій. Порядок присвоєння почесних звань України винахідникам і 

раціоналізаторам.  Пільги, які надаються винахідникам і раціоналі-

заторам. Стимулювання винахідників і раціоналізаторів. 
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7. Економічний ефект від впровадження об’єктів інтелектуальної 

власності у виробництво 

 

Мета (мотивація) виготовлення пристрою. Призначення, будова 

і робота пристрою (винаходу, корисної моделі, раціоналізаторської 

пропозиції). Переваги запропонованого технічного рішення перед 

аналогом (базовою моделлю). Технологія виготовлення пристрою. 

Визначення вартості виготовлення пристрою  – вартість матеріалів, 

вартість виготовлення. Визначення річного економічного ефекту від 

впровадження запропонованого пристрою. Визначення терміну окуп-

ності пристрою. 

 

Практичне заняття 

 

Визначення економічного ефекту від впровадження раціоналі-

заторської пропозиції у виробництво. 

 

8. Підсумкове заняття 

 

 

Література 

 

1. Конституція України: від 28 червня 1996 р.  

2. Паризька конвенція про охорону промислової власності від  

20 березня 1883 р.  

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 p. № 435-IV. 

4. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон 

України від 15.12.1993 р. 3687-ХІІ (зі змін. і допов.). 

5. Про охорону прав на промислові зразки Закон  України від 

15.12.1993 № 3688-XII (зі змін. і допов.). 

6. Липчук В.О., Шимко В.С., Борхаленко Ю.О., Войтухів П.В. 
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