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V МІЖНАРОДНИЙ САЛОН ВИНАХОДІВ

І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

24—26 вересня 2009 р. в м. Севастополь під 
гаслом «Сталий розвиток під час змін» відбу-
деться V міжнародний салон ви находів і нових 
технологій «Новий час».

ОРГАНІЗАТОРИ САЛОНУ

Міністерство освіти та науки України; Дер-
жавний департамент інтелектуальної власнос-
ті; ДП «Український інститут промислової влас-
ності»; Український центр інноватики і па тен-
тно-інформаційних послуг (м. Київ); Ук раїн ська 
академія наук (м. Київ); журнал «Ви нахідник і 
раціоналізатор» УАН (м. Київ); Інформацій-
ний союз малого & середнього бізнесу України 
(м. Київ); Українська рада ви на хідників та но-
ваторів (м. Київ); Міжнародна кад рова акаде-
мія (м. Київ); Севастопольська міська дер-
жавна адміністрація; Севастопольська міська 
Ра да; Агенція економічного розвитку м. Севас-
тополя; Наукова Школа Причинності: СВЦ 
«Ла укар» і ТОВ «Центр «Аюмель» (м. Севасто-
поль); Український морський інститут (м. Се-
вастополь); Українська асоціація валеологів 
(м. Харьків); Українська асоціація з біоетики 
(м. Київ); МГО «Соціополіс в Україні» (м. Ки їв); 
Інноваційно-педагогічна асоціація «XXI вік: 
Освіта. Наука. Екологія» (м. Севастополь); Со-
юз обдарованої молоді України (м. Київ); Асо-
ціація «Россійський дім міжнародного нау ко-
во-технічного співробітництва» (м. Москва); 
Міжнародний інноваційний клуб «Архімед» 
(м. Москва); Всесвітній форум винахідників та 
дослідників (м. Бухарест).

Під час Салону відбудуться:
1) презентації розробок;

2) ярмарок розробок і нових технологій;
3) ІV Міжнародний конкурс молодіжних ін-

новацій і розробок «Новий час».
Відбіркові ту ри конкурсу проходитимуть в 

краї нах-учас ни ках конкурсу, а переможці націо-
нальних турів візьмуть участь у роботі V Міжна-
родного салону винаходів і нових технологій.

ПІДСУМКИ ІV МІЖНАРОДНОГО САЛОНУ ВИНАХОДІВ 

І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «НОВИЙ ЧАС»

25—27 вересня 2008 р. в Севастополі відбув-
ся ІV Міжнародний салон винаходів і нових 
тех нологій «Новий час», в якому взяли участь 
провідні організації винахідників, фірми та ус-
танови 24-х країн світу: Азербайджан, Аргенти-
на, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Ві-
рменія, Естонія, Індія, Іспанія, Італія, Казахс тан, 
Канада, Молдова, Німеччина, Польща, Росій-
ська Федерація, Румунія, Сербія, США, Турк-
меністан, Україна, Франція, Хорватія, Японія.

Проведення Салону присвячувалося 40-річ-
чю Міжнародної федерації асоціацій винахід-
ників (IFIA).

Були представлені: Державний департамент 
інтелектуальної власності Міністерства освіти 
і науки України, ДП «Український інститут про-
мислової власності», Державна агенція з інвес-
тицій і інновацій, Українська академія наук, 
Ук раїнська кадрова академія, Державна аген-
ція з інтелектуальної власності республіки Мол-
дова, Румунський форум винахідників, Ру-
мунське товариство винахідників, Національ-
ний інститут винахідництва Румунії, Польське 
товариство винахідників і раціоналізаторів, Мі-
ністерство освіти і науки Російської Федера-
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ції, Федеральне агентство з науки та інновацій 
Російської Федерації, МІЦ «Архімед» (РФ), 
Асоціація «Російський дім міжнародного нау-
ко во-технічного співробітництва» (м. Москва), 
Європейська асоціація винахідників (м. Страс-
бург), Бельгійська палата винахідників, Іспан-
ський клуб винахідників, Інститут підтримки 
промисловості Італії, Всесвітній форум дос лід-
ників та винахідників, Міжнародна федерація 
асоціацій винахідників, а також вузи, фір  ми, 
винахідники України та інших країн світу. В 
урочистому відкритті Салону взяла участь офі-
ційна делегація м. Харкова. 

Велику інформаційну підтримку Салону на-
дали журнал «Винахідник і раціоналізатор» 
(м. Київ), «Українська технічна газета» та інші. 
Інформацію про Салон можна прочитати на 
сайтах Севастопольської міської державної ад-
міністрації, МІЦ «Архімед» (м. Москва), ДП 
«Український інститут промислової власнос-
ті», його філії «Український центр інноватики і 
патентно-інформаційних послуг» (м. Київ), Інс-
титуту підтримки промисловості Італії, Хор ват-
ського союзу інноваторів.

Салон отримав вітальні листи від Міністер-
ства економіки України, Міністерства промис-
лової політики України, Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства регіонального 
розвитку і будівництва України, Державного 
агентства України з інвестицій та інновацій, 
Севастопольської міської Ради і Севастополь-
ської міської державної адміністрації, держав-
них адміністрацій Донецької, Херсонської, Кі-
ровоградської областей України, а також місь-
ких державних адміністрацій міст: Київ, Хар-
ків, Львів, Рівне. Надійшов вітальний лист від 
Федерального агентства з науки та інновацій 
Російської Федерації, префектури Східного 
адміністративного округу м. Москви. 

Працювало міжнародне журі на чолі з проф. 
П’єром Фюм’єром (Бельгія) і Національне жу-
рі на чолі з представником України в Європей-
ській асоціації ТРІЗ Антоном Карловим (Укра-
їна). Почесним Президентом Салону є Прези-
дент Української академії наук проф. О.Ф. Оніп-

ко, Головою Нагородної комісії — проф. В.П. Гоч 
(Україна). 

Підбито підсумки ІІІ Міжнародного конкур-
су молодіжних інновацій і розробок „Новий 
час”. Медалями і призами Салону нагородже-
но 27 школярів і студентів, представників мо-
лодіжних організацій України, Російської Фе-
дерації, Румунії, Естонії, Молдови.

Було оцінено понад 250 розробок (50 % з 
них — закордонні) на площі 1 200 м2. Вручено 
237 медалей (золотих, срібних, бронзових) і 38 
дипломів поваги, понад 70 призів та інших на-
город Салону.

Кількість відвідувачів — 5 309 осіб.

ІV МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДІЖНИХ

ІННОВАЦІЙ І РОЗРОБОК «НОВИЙ ЧАС»

Конкурс проходив від 1 жовтня 2008 р. до 
3 вересня 2009 р.

Він має три напрями для вікових груп:
1) до 12 років; 2) 12—18 років; 3) 18—25 ро-

ків.
1. Конкурс «Молодий винахідник»
2. Конкурс нових технологій. 
3. Конкурс соціальних інноваційних проек-

тів.
Строки подачі конкурсних матеріалів трива-

ли до 1 вересня 2009 р. Підбиття підсумків 
конкурсів — до 3 вересня 2009 р. з повідом-
ленням учасників. 

У рамках проекту планується додаткова ін-
формаційна підготовка учасників з питань ТВВЗ-
педагогіки, педагогіки творчості, основ охоро-
ни та використання інтелектуальної власності, 
авторського права та винахідницької діяль-
ності. Переможці конкурсу будуть відзначені 
медалями та дипломами, іншими нагородами 
міжнародних організацій, отримають рекомен-
дацію для участі в роботі товариств винахід-
ників, а також для участі в спеціальних тренін-
гах та  конкурсах.

1. КОНКУРС «МОЛОДИЙ ВИНАХІДНИК»

Винахід — створений або перетворений ма-
теріальний об’єкт чи процес, що відрізняється 
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новиною і має практичне застосування, що під-
тверджено відповідними документами.

До них відносяться:
 пристрій (конструкція і виріб),
 спосіб (процес виконання дій — операцій, 
при йомів), що приводять до створення но-
вих або зміни відомих об’єктів,
 речовина (хімічна сполука, композиції (спо-
луки, суміші), продукти перетворення), біо-
технологічний продукт (виділені з їх при-
родного оточення або отримані іншими спо-
собами),
 застосування винаходу.
Клас винаходу:
1. Фундаментальна і прикладна наука
2. Енергетика і електротехніка
3. Загальна та інженерна механіка
4. Нові матеріали та інструменти
5. Транспорт, автомобільна промисловість і 

безпека руху
6. Приладобудування і пневматика
7. Харчова промисловість і сільське госпо-

дарство
8. Електроніка і робототехніка
9. Оптика і лазерна техніка
10. Екологія і захист оточуючого середовища
11. Радіо, телебачення, телекомунікація, комп’ю-

терні технології 
12. Будівництво, дизайн, комунальне госпо-

дарство
13. Біофізика, біотехнології і біоінженерія
14. Медицина, фармакологія, косметологія 
15. Технології здоров’я і безпеки життєді-

яльності
16. Спорт, ігри, дозвілля, пізнання, туризм
17. Підтримка винахідництва і новаторства, 

інноваційне підприємництво
18. Інше
На конкурс можуть подаватися патенти з опи-

сом напрямів їхнього застосування і отриманими 
результатами (1), а також ідеї, що можуть бути за-
патентовані (2). У другому випадку (2) необхідно 
також представити результати патентного пошу-
ку (найближчі розробки з зазначенням відмін-
ностей запропонованого рі шен ня).

2. КОНКУРС НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Нова технологія — та, що не має аналогів 
розробки сукупності ефективних прийомів і 
способів отримання, перетворення, розвитку 
корисних для життя об’єктів, продуктів, засо-
бів, методів і т.п.

Мета конкурсу: відбір унікальних нових тех-
нологій в різних напрямах науки, техніки, вті-
леня яких допоможе вирішенню питань ефек-
тивного розвитку людства, а також здійсненню 
допомоги в практичному просуванню вказаних 
технологій (експертиза, правове оформ лення, 
ін вестиції).

Напрями 1—18 (ті ж, що і в попередньому 
конкурсі) 

На конкурс можуть подаватися патенти (1) 
з описом напрямів їх застосування і отрима-
ними результатами, а також ідеї, на які оформ-
лено авторське право (2), або вони можуть 
бути запатентовані (3). У випадку (3) необхід-
но також представити результати інформацій-
ного/патентного пошуку (найближчі розроб-
ки з зазначенням відмінностей запропонова-
ного технологічного рішення). 

3. КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ

ПРОЕКТІВ

Соціальний інноваційний проект — план, ідея 
організації, устрою, заснування важливих для 
суспільства способів добровільної соціа ль ної 
взаємодії, що будуть сприяти ефективному 
роз витку соціуму, зазначенням реальних шля-
хів досягнення цього плану/ідеї.

Мета конкурсу: відбір кращих соціальних 
інноваційних проектів, сприяння їх практич-
ному просуванню, в тому числі інвестицій-
ному, оформленню авторського права для роз-
роб ників найбільш успішних проектів.

При описанні проекту необхідно вказати: 
1) існуючі аналоги або близькі ідеї, резуль-

тати інформаційного пошуку.
2) опис основної ідеї та реальних шляхів її 

реалізації:
 коротка гіпотеза, її обґрунтування,
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 перевага даного способу вирішення задачі у 
порівнянні з іншими,
 конкретні технологічні кроки та їх послідов-
ність,
 виконавці соціального проекту,
 ступінь його самодостатності,
 об’єм фінансування
 тривалість у часі.
3) наявність практичних кроків з апробації 

проекту, документальне підтвердження його ре-
алізації, чи оформлено авторське право на даний 
проект.

Бажано, щоб текст проекту не перевищував 
1 стор. тексту Word, шрифт 12, інтервал 1,5.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ

Визначення переможців конкурсу проводи-
ть ся міжнародним журі після відкритого обго-
ворення кращих розробок і проектів. Кращі роз-

робки конкурсу можуть отримати допомогу в 
передпатентній підготовці та оформленні ав-
торського права. 

Переможці конкурсу будуть запрошені для 
участі в V Міжнародному салоні винаходів і 
но вих технологій «Новий час», що буде про-
ходити 24—26 вересня 2009 р. в м. Севастопо-
лі, та в інших міжнародних виставках винахо-
дів і но вих технологій. Кращі проекти і роз-
робки, відз начені дипломами й медалями Са-
лону, нагородами інших організацій, будуть 
надруковані в каталозі Салону в розділі «Між-
народний конкурс молодіжних інновацій і роз-
робок».

Для проведення відбору кращих робіт мо-
жуть створюватися представництва конкурсу 
в країнах-учасницях, в той же час учасники 
кон курсу можуть направляти свої роботи на 
адресу конкурсу безпосередньо.
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