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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: 

            Винахід (корисна модель) — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-

якій сфері технології. 

      Отже, законодавство не обмежує поле винахідницької Діяльності певною 

технологічною галуззю, тобто винахід (корисна модель) це результат творчої діяльності 

людини в будь-якій га лузі технології. В Україні здійснюється правова охорона корисних 

моделей. 

    Корисні моделі відрізняються від винаходів, на які можна отримати патент, головним 

чином двома аспектами: по-перше, для одержання прав на корисну модель не потрібне 

виконання такої умови, як відповідність винахідницькому рівню; по-друге, максимальний 

термін дії правової охорони корисних моделей, передбачений законодавством, як правило, 

набагато коротший, ніж максимальний термін дії правової охорони, передбачений для 

винаходів. Охоронний документ, що видається на корисну модель, називається патентом. 

Але тоді, щоб відрізняти його від патенту на винахід, завжди необхідно зазначати, що це 

патент на корисну модель. Згідно із Законом України від 15 грудня 1993 р. правова охорона 

надається корисній моделі, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності 

і моралі і відповідає умовам патентоспроможності. 

     Об’єктом винаходу (корисної моделі) може бути: 

• продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин 

тощо); 

• процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. 

   Пристрій — це машини, механізми, прилади, деталі, вузли або сукупність 

взаємопов’язаних деталей та вузлів. 

   Речовина — це штучно створена сукупність взаємозв’язаних інгредієнтів, індивідуальні 

хімічні сполуки, об’єкти генетичної інженерії, композиції та продукти ядерного 

перетворення. 

   Штам — це спадково однорідні культури мікроорганізмів, що продукують корисні 

речовини або використовуються без посередньо. 

   Спосіб — це процес виконання дій над матеріальним об’єктом (об’єктами) за допомогою 

матеріальних об’єктів. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке винахід? 

2. Що таке корисна модель? 

 

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»; Валентина Горобчишина, Людмила 

Буханцова «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 
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