
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 59  

Дата: 14.04.2022 

      Тема: Основи технічної творчості та патентознавства для підприємств взуттєвого 

виробництва 

Мета: охарактеризувати основи технічної творчості та патентознавства для підприємств 

взуттєвого виробництва; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, 

мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід роботи: 

    За цілеспрямованістю творчість можна умовно розподілити на два основних види: 

духовна творчість і науково – технічна творчість. Особливою групою об’єктів 

інтелектуальної власності є об’єкти промислової власності. До промислової власності 

належать результати науково-технічної діяльності. За Паризькою конвенцією про охорону 

промислової власності від 20 березня 1883 р., до якої приєдналась Україна, до об’єктів 

промислової власності належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки, фабричні і 

товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування і вказівки про місце 

походження або найменування місця походження, а також запобігання недобросовісній 

конкуренції. 

     Відповідно до чинного законодавства України про промислову власність до цієї групи 

об’єктів інтелектуальної власності належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

нерозкрита інформація, в тому числі секрети виробництва (ноу-хау), селекційні досягнення, 

раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки, знаки обслуговування, торгові назви і 

позначення, припинення недобросовісної конкуренції. Отже, промислову власність можна 

визначити як результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані для 

потреб суспільства в будь-якій доцільній діяльності людей. Промислова власність — один 

із видів інтелектуальної власності, її складова частина. 

 

Урок № 60  

Дата: 14.04.2022 

      Тема: Основи технічної творчості та патентознавства для підприємств взуттєвого 

виробництва 

Мета: охарактеризувати основи технічної творчості та патентознавства для підприємств 

взуттєвого виробництва; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, 

мислення; виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід роботи: 

Винахід—технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності 

(новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності). 

Корисна модель — нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою. 

    Секретний винахід (секретна корисна модель) — це винахід (секретна корисна модель), 

що містить інформацію, віднесену до державної таємниці. 

    Службовий винахід (корисна модель) — це винахід (корисна Модель), створений 

працівником: 



   По-перше, у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи дорученням роботодавця за 

умови, що трудовим договором (контрактом) на передбачено інше; 

    По-друге, з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і 

обладнання роботодавця. 

     Службові обов’язки — зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових 

інструкціях функціональні обов’язки працівника, що передбачають виконання робіт, які 

можуть привести до створення винаходу (корисної моделі). 

    Доручення роботодавця — видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має 

безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності 

роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі); 

Роботодавець — особа, яка найняла працівника за трудовим договором(контрактом). 

Винахідник — людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід 

(корисну модель). 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке службові обов’язки? 

2. Що таке доручення роботодавця? 

 

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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