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Вступ 
 

Умовою сталого розвитку гірничого виробництва є 

впровадження інноваційних розробок, які сприяють підвищенню 

ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств, 

дотриманню екологічної рівноваги в районі їх розташування, 

покращенню безпеки персоналу. Більшість інноваційної продукції 

базується на відкриттях, винаходах, корисних моделях, які є 

результатом наукових розробок як наукових установ, так і 

інженерів-виробничників. Якраз останні відіграють дуже важливу 

роль у розробці і впровадженні інновацій. Рівень цих інновацій 

здебільшого знаходиться в межах «раціоналізаторська пропозиція – 

винахід», а їх ефективність базується на хорошому знанні технічних 

і технологічних реалій підприємства, тому ці інновації реально 

актуальні, раціональні, конкретні і недорогі.  

Нерідко складні виробничі задачі, які неможливо вирішити 

стандартними прийомами, вдається розв’язати з використанням 

теорії винахідництва. Тому знання основ цієї теорії є важливим не 

лише для науковців, а й для інженерно-технічних працівників.  

Вивчення дисципліни „Основи винахідництва” має сприяти 

формуванню спеціаліста, який володіє основами теорії 

винахідництва та методами вирішення винахідницьких задач. 

 

1. Практичні роботи 
Розподіл годин за темами практичних занять наведений у 

таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Розподіл годин за темами практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кільк. 

год. 

1 Рівні винаходів. 1 

2 Формування творчого колективу.  1 

3 Метод “мозкового штурму”.  1 

4 Метод фокальних об’єктів. 1 

5 Репольний аналіз.  1 

6 Складання заявки на промисловий зразок. 1 

Всього годин 6 
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Практична робота № 1 

Тема: Рівні винаходів 

Додаткові матеріали: П’ять патентів України або Російської 

Федерації на винахід. (Патенти підбирає викладач, змінюючи їх 

через 1-2 роки). 

Завдання. Визначити рівні винаходів запропонованих 

викладачем патентів (варіанти 1-5).  

Після вибору рівня винаходу студентом кожний патент на 

винахід аналізується викладачем. 

Література:  

Основна: [1, С. 15-20]; 

Додаткова: [4, С. 57-63], [5, С. 82-90].  

 

Практична робота № 2 

Тема: Формування творчого колективу 

Викладач формує групи, по 5-6 студентів, які будуть 

самостійними творчими колективами для розв’язання завдань на 

практичних заняттях № 3-5.  

Формування творчих колективів виконується викладачем за 

результатами написання наступних тестів: 

Тест № 1. Запропонувати, написати і максимально стисло 

пояснити якомога більшу кількість варіантів застосування олівця 

(ручки, крейди, стільця, коробки з-під системного блоку 

комп’ютера, тощо – предмет обирає викладач).  

Тест № 2. За формою табл. 1.2 скласти списки трьох найкращих 

(на думку студента) генераторів ідей, критиків та ерудитів з числа 

студентів групи.  

Таблиця 1.2. 

Рольові функції студентів академічної групи 

№, 

з/п 
Генератор ідей Критик Ерудит 

1    

2    

3    
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На основі аналізу обох тестів викладач формує творчі групи з 5-6 

осіб, до складу яких входять представники усіх трьох рольових 

функцій. 

Література:  

Основна: [1, С. 15-20]. 

 

Практична робота № 3 

Тема: Метод “мозкового штурму” 

Використовуючи метод „мозкового штурму”, розв’язати одне з 

наведених завдань: 

Завдання 1. Запропонувати шляхи підвищення швидкості 

відведення води з поверхні родовища при попередньому його 

осушенні. 

Завдання 2. Запропонувати варіанти конструкції фрезерного 

барабана з покращеною здатністю копіювання поверхні покладу. 

Завдання 3. Запропонувати варіанти вдосконалення ковша 

одноківшевого екскаватора для розробки твердих порід. 

Завдання 4. Запропонувати варіанти вдосконалення профілю 

(форми) куска кускового торфу з метою підвищення інтенсивності 

його сушіння. 

Завдання 5. Запропонувати варіанти зміни профілю карти для 

збільшення поверхні сушіння фрезерного торфу. 

Кожен самостійний творчий колектив, сформований на 

практичному занятті № 2, вирішує одне із завдань за вказівкою 

викладача. Наприкінці заняття один зі студентів кожного творчого 

колективу оголошує варіанти вирішення завдання. 

Література:  

Основна: [1, С. 38-42]; 

Додаткова: [4, С. 32-40], [5, С. 20-41].  

 

Практична робота № 4 

Тема: Метод фокальних об’єктів 

Використовуючи метод фокальних об’єктів, розв’язати завдання: 

Завдання 1. Запропонувати варіант покращення конструкції 

фрезера. 

Завдання 2. Запропонувати варіант покращення конструкції 

ворушилки. 
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Завдання 3. Запропонувати варіант покращення конструкції 

валкувача. 

Завдання 4. Запропонувати варіант покращення конструкції 

збиральної машини. 

Завдання 5. Запропонувати варіант покращення конструкції 

штабелюючої машини. 

Кожен самостійний творчий колектив, сформований на 

практичному занятті № 2, вирішує одне із завдань за пропозицією 

викладача. В кінці заняття один зі студентів кожного самостійного 

творчого колективу оголошує запропонований варіант вирішення 

завдання. 

Література:  

Основна: [1, С. 36-38].  

 

Практична робота № 5 

Тема: Репольний аналіз 

Використовуючи прийоми репольного аналізу, розв’язати 

завдання: 

Завдання 1. Запропонувати спосіб підвищення якості збирання 

фрезерного торфу збиральною машиною з механічним принципом 

збору. 

Завдання 2. Запропонувати спосіб підвищення якості валкування 

фрезерного торфу. 

Завдання 3. Запропонувати спосіб запобігання саморозігріванню 

торфу у штабелі. 

Завдання 4. Запропонувати спосіб підвищення якості ворушіння 

фрезерного торфу. 

Завдання 5. Запропонувати спосіб підвищення якості 

фрезерування торфового покладу. 

Кожен самостійний творчий колектив, сформований на 

практичному занятті № 2, вирішує одне із завдань за пропозицією 

викладача. В кінці заняття один зі студентів кожного самостійного 

творчого колективу оголошує запропонований варіант вирішення 

завдання. 

Література:  

Основна: [1, С. 86-94]; 

Додаткова: [4, С. 90-107], [5, С. 44-75].  
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Практична робота № 6 

Тема: Складання заявки на промисловий зразок 

Додаткові матеріали: фотографії, креслення загального вигляду 

(при необхідності) та технічні характеристики зразка технологічної 

машини чи обладнання (за вказівкою викладача).  

Завдання. Оформити комплект документів заявки на 

промисловий зразок технологічної машини чи обладнання, за 

вказівкою викладача. 

Заявка оформляється студентами на практичному занятті на 

аркушах паперу А4. Текст та рисунки оформляються „від руки”. 

Викладач розподіляє роботу по різних структурних елементах 

заявки на промисловий зразок між студентами, відповідно до обсягу 

робіт. 

В кінці заняття готовий комплект документів заявки здається 

викладачу на перевірку. 

Література:  

Основна: [3]. 

 

2. Самостійна робота 
 

Самостійна робота студента складається з самостійного 

вивчення тем дисципліни і підготовки до контрольних заходів (78 

год) та виконання контрольної роботи (18 год) для кращого 

засвоєння матеріалу. Тематичний план самостійної роботи з 

вивчення дисципліни наведений у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Тематичний план дисципліни „Основи винахідництва” 

Назви змістових модулів і тем 
Кільк. 

год. 

1 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Тема 1. Зміст та задачі курсу 5 

Тема 2. Рівні винаходів. 5 

Тема 3. Формування творчого колективу.  4 

Тема 4. Метод “мозкового штурму”.  4 

Тема 5. Метод фокальних об’єктів 5 

Тема 6. Ідеально-кінцевий результат (ІКР).  6 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 

Тема 7. Типові прийоми подолання технічних протиріч.  5 

Тема 8. Типові прийоми подолання технічних протиріч.  6 

Тема 9. Типові прийоми подолання технічних протиріч.  5 

Тема 10. Типові прийоми подолання технічних протиріч.  6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 11. Репольний аналіз.  5 

Тема 12. Репольний аналіз.  6 

Тема 13. Наукова організація творчої роботи.  6 

Тема 14. Наукова організація творчої роботи.  6 

Тема 15. Міжнародна система класифікації винаходів. 6 

Тема 16. Складання заявки на винахід і корисну модель. 5 

Тема 17. Складання заявки на промисловий зразок. 5 

Тема 18. Шляхи розвитку винахідництва  6 

Всього годин 96 

 

2.1. Завдання для самостійної роботи 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Тема 1. Зміст та задачі курсу 

Роль винахідництва у науково-технічному прогресі взагалі і в 

Україні зокрема. Історія винахідницької діяльності. Евристика. Риси 

творчої особистості. Метод “спроб і помилок”. Психологічна 

інерція. Оформлення та реєстрація винаходів [1, 4, 5]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Як впливає винахідництво на науково-технічний прогрес? 

2. Яка роль евристики у винахідництві? 

3. У чому полягає суть методу спроб та помилок?  

4. Які недоліки психологічної інерції? 

5. Який порядок реєстрації винаходів? 

Тема 2. Рівні винаходів 

П’ять рівнів винахідницьких рішень. Закономірності розвитку 

технічних систем. Адміністративні, фізичні та технічні протиріччя 

[1, 4]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Який критерій визначення рівня винахідницьких рішень? 

2. Назвіть закони розвитку технічних систем? 

3. Що таке протиріччя та яка їх роль у винахідництві? 
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Тема 3. Формування творчого колективу 

Роль особистості і колективу у творчій діяльності. Рольові 

функції членів творчого колективу та методика виявлення цих 

функцій. Методи активізації творчої роботи винахідника, їх мета 

[1]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які риси характерні „генератору ідей”, „ерудиту” та  

„критику”? 

2. Назвіть методи активізації творчої роботи винахідника? 

 

Тема 4. Метод “мозкового штурму” 

Склад учасників “штурму” за чисельністю і за професіями. 

Правила проведення “штурму” та їх пояснення. Сфера застосування 

методу, його переваги і недоліки. Метод морфологічного аналізу. 

Суть методу, сфера застосування, переваги і недоліки [1, 4, 5]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Хто засновник „мозкового штурму”? 

2. У чому полягає суть методу „мозкового штурму”? 

3. Назвіть переваги та недоліки методу „мозкового штурму”? 

4. Яка послідовність проведення морфологічного аналізу? 

 

Тема 5. Метод фокальних об’єктів 

Суть методу, сфера застосування, переваги і недоліки.  

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА). 

Загальні поняття про синектику [1, 4]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які об’єкти можуть бути використані в якості фокальних? 

2. Чи можна застосовувати метод ФВА для модернізації 

технологічних схем заводів з переробки корисних копалин? 

Модернізації гірничих машин? 

3. Які види аналогій використовуються у синектиці? 

 

Тема 6. Ідеально-кінцевий результат (ІКР) 

Ідеальна машина як недосяжний еталон і індикатор правильності 

та прогресивності новацій.  Приклади ІКР [1, 4, 5]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть ознаки ІКР? 
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2. Назвіть 1-2 приклади ІКР? 

 

Тема 7-10. Типові прийоми подолання технічних протиріч 

Авангардні галузі техніки. Принципи: подрібнення; витискання; 

місцевої якості; асиметрії; об’єднання; універсальності. 

Принципи: антиваги; попереднього напруження; попереднього 

виконання; еквіпотенційності; “навпаки”; динамічності; часткового 

або надлишкового виконання; механічних коливань; періодичної 

дії; неперервності корисної дії. 

Принципи: проскоку; “перетворити шкоду на користь”; 

зворотного зв’язку; посередника; самообслуговування; копіювання; 

дешевої недовговічності замість дорогої довговічності; заміни 

механічної системи; використання пнемо та гідро конструкцій; 

використання гнучких оболонок і тонких плівок. 

Принципи: застосування пористих матеріалів; зміни 

забарвлення; однорідності; відкидання та регенерації частин; зміни 

фізико-хімічних параметрів об’єкта; застосування фазових 

переходів; застосування термічного розширення; застосування 

сильних окислювачів; застосування інертного середовища; 

застосування композиційних матеріалів [4, 5]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які галузі науки сьогодні можна назвати авангардними? 

2. Чи можливе розв’язання винахідницьких задач без 

використання типових прийомів подолання технічних протиріч? 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Тема 11-12. Репольний аналіз 

Реполь як абстрактна модель мінімальної працездатної технічної 

системи. Повні та неповні реполі. Синтез реполів. 

Руйнування шкідливих реполів; Розгортання простих реполів у 

складні.  Теполь та феполь [1, 4, 5]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке реполь? Назвіть приклади реполів? 

2. Назвіть правила синтезу реполів? 

3. Назвіть правила руйнування реполів? 

 

Тема 13-14. Наукова організація творчої роботи 
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Вивчення провідних і відсталих галузей техніки. Інформація про 

нові матеріали, прийоми розв’язання задач, фізичні ефекти тощо. 

Спостереження за технічною, патентною літературою та іншими 

інформаційними джерелами (Інтернет). Розв’язання навчальних 

задач. 

Пошук обхідних шляхів розв’язання задач. Алгоритм 

розв’язання винахідницьких задач (АРВЗ) [1, 4, 5, 6]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яка основна ідея теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ)? 

2. Що таке АРВЗ? 

3. Як взаємопов’язаний ТРВЗ та АРВЗ? 

 

Тема 15. Міжнародна система класифікації винаходів 

Відкриття, винахід, корисна модель, промисловий зразок. 

Законодавчі акти щодо складання і подання заявки на винахід, 

корисну модель і промисловий зразок. Ліцензування і патентування 

за кордоном [6, 7]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте означення відкриття, винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка? 

2. До якої організації подаються заявки на винахід, корисну 

модель та промисловий зразок в Україні? 

 

Тема 16. Складання заявки на винахід і корисну модель 

Вимога єдності. Структура і зміст заявки. Загальні вимоги до 

документів заявки. Заява про видачу патенту. Особливості заявок на 

різні об’єкти [2]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яка структура заявки на винахід, корисну модель? 

2. Які об’єкти можуть бути запатентовані? 

3. Який термін дії патенту на винахід та корисну модель? 

 

Тема 17. Складання заявки на промисловий зразок 

Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ). Єдність 

промислового зразка. Структура і зміст заявки. Загальні вимоги до 

документів заявки. Процедура подання і проходження заявки [3]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яка структура заявки на промисловий зразок? 
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2. Який термін дії патенту на промисловий зразок? 

 

Тема 18. Шляхи розвитку винахідництва 

Шляхи розвитку винахідництва в індустріальному та 

постіндустріальному суспільстві. Об’єкти уваги винахідників 

сьогодення і майбутнього. Обговорення дисципліни “Основи 

винахідництва” [1, 4, 5]. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які шляхи розвитку винахідництва у постіндустріальному 

суспільстві? 

 

2.2. Контрольна робота 
Контрольна робота входить до самостійної роботи студента і 

складається з трьох контрольних запитань та двох завдань. 

Контрольна робота оформляється на аркушах формату А4, або в 

окремому зошиті. 

При розв’язуванні контрольних завдань студенту бажано 

повторити матеріал, з дисципліни „Розробка родовищ корисних 

копалин” та „Гірничі машини”. 

 

2.2.1. Вибір варіанту 
Варіант контрольних запитань і завдань вибирається по перших 

літерах прізвища, імені та по батькові згідно таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Перша літера 

прізвища, імені 

та по батькові 

Вибрати по першій літері Вид роботи 

прізвища імені 
по 

батькові 

1 2 3 4 5 

А, Б, В 1 11 5 Контрольні 

запитання Г, Д, Е 2 12 6 

Є, Ж, З 3 13 7 

И, І, К 4 14 8 

Л, М, Н 5 15 9 

О, П, Р 6 16 10 

С, Т, У 7 1 11 

Ф, Х, Ц 8 2 12 

Ч, Ш, Щ 9 3 13 

Ю, Я 10 4 14 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 

А, Б, В 1.1 2.1 - Завдання 

Г, Д, Е 1.2 2.2 - 

Є, Ж, З 1.3 2.3 - 

И, І, К 1.4 2.4 - 

Л, М, Н 1.5 2.5 - 

О, П, Р 1.1 2.1 - 

С, Т, У 1.2 2.2 - 

Ф, Х, Ц 1.3 2.3 - 

Ч, Ш, Щ 1.4 2.4 - 

Ю, Я 1.5 2.5 - 
 

Наприклад, студент Цуман Володимир Михайлович буде 

письмово відповідати на контрольні запитання № 8 (за першою 

літерою прізвища), № 11 (за першою літерою імені), та № 9 (за 

першою літерою по батькові). Він виконуватиме завдання № 1.3 (за 

першою літерою прізвища) та № 2.1  
 

2.2.2. Завдання контрольної роботи 

Перелік контрольних запитань 

1. Що таке евристика? 

2. Що таке психологічна інерція? Приклади. 

3. Рівні винахідницьких рішень. Приклади. 

4. Оптимальна структура творчого колективу. 

5. Методика визначення рольових функцій творчого колективу. 

6. Мета методів активізації творчого процесу винахідника. 

7. Метод мозкового штурму. 

8. Метод морфологічного аналізу. 

9. Метод контрольних запитань. 

10. Метод фокальних об’єктів. 

11. Функціонально-вартісний аналіз. 

12. Що таке ідеально-кінцевий результат, ідеальна машина? 

Приклади. 

13. Що таке фізичні, технічні, адміністративні протиріччя? 

Приклади. 
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14. Суть типових принципів розв’язання технічних завдань. 

Навести 3-4 приклади. 

15. Що таке реполь? Приклади. 

16. Властивості реполя. Приклади. 

 

Завдання 

1.Скласти морфологічну таблицю для пошуку варіантів 

конструкції технологічних машин чи обладнання (за вказівкою 

викладача). 

2. Використовуючи метод фокальних об’єктів, запропонувати 

варіант покращення конструкції технологічних машин чи 

обладнання (за вказівкою викладача). 
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