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КАНТИП ОЙЛОП ТАБУУЧУ БОЛУУ КЕРЕК

КОРУТУНДУ ОЙЛОР

ОЙЛОП ТАБУУНУН ЖУРНАЛЫ

ОЮНДАРГА ЖООПТОР

ТЕРМИНДЕРДИН ГЛОССАРИЙИ

 ОКУУ  ҮЧҮН КОШУМЧА  МАТЕРИАЛДАР

ТАНДАЛГАН БИБЛИОГРАФИЯ

ИНТЕРНЕТ-БУЛАКТАР

ОКУТУУЧУЛАР ҮЧҮН ЭСКЕРТҮҮ



Үчүнчү бөлүгү ойлоп табуу боюнча колдонмо болуп 
эсептелип, мектеп окуучуларын ойлоп табуучулукка 
кызыктырууга жана өз ойлоп табууларына 
патенттерди тариздөөгө үйрөтүүгө арналган.

Жарыялоонун корутунду бөлүгүндө оюндарга толук 
жооптор, ойлоп табуучунун терминдеринин 
глоссарийи жана жаш ойлоп табуучунун өз ойлоп 
табуусунун үстүндө иштөөсүнүн ар кандай этаптарын 
чагылдыруу үчүн ойлоп табуунун журналы камтылган.
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2003-ж. Шотландиянын Тейсайдында өткөн 

ИМБДУнун “Ойлоп табуучу бол” 

конкурсунун жеңүүчүлөрү,  

(Алтын медаль). Незерли башталгыч 

мектебинин бул окуучулары кароосуз 

калган ваннадан суунун ташып 

кетүүсүнүн алдын алуучу “Ташкынга 

каршы түзүлүштү” ойлоп табышкан.

«Ойлоп табуулар жана патенттер» - мектеп окуучуларына арналган «Өткөндүн 
тажрыйбасынан үйрөнүп, келечекти жарат» ИМБДУнун сериясындагы биринчи 
басылмасы. Бул сериянын басылмаларын чыгаруу биздин келечекти 
жаратуудагы балдар менен жаштардын маанилүү ролун таануу иретинде 
башталган.
Жарыялоонун биринчи эки бөлүгүндө ойлоп табуулар жана патенттер жөнүндө 
негизги маалымат берилген. Анын максаты көнүгүүлөрдүн жана белгилүү бир 
мисалдардын жардамы менен ойлоп табуучулардын жана алардын ойлоп 
табууларынын жана патенттеринин маанилүүлүгүн түшүндүрүүдө турат.

БАШ СӨЗ



Ойлоп табуулар деген эмне?

Жалпысынан ойлоп табуу деп, белгилүү бир техникалык көйгөйдү чечкен 
жаңы продукт же процесс түшүндүрүлөт. Ойлоп табууну ачылыштан, б. а. 
мурда бар болгон, бирок табылбаган нерсе деп айырмалоо керек.

Think about it:
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ОЙЛОП ТАБУУЛАР

Мисалга, телескопту жана ай кратерлерин алалы.
Телескопту голландиялык оптик Ян Липперше ойлоп тапкан. 
1608-жылы ал түтүктүн бир учуна томпок, ал эми экинчи учуна 
ичин көздөй чуңкурайган линзаларды орноткон. Телескопту 
ойлоп табуунун натыйжасында гана адамдарга (тактап 
айтканда Галилео Галилейге) асмандын түпкүрү ачылган жана 
алар Ай кратерлерин  көрө алышкан. Галилео Галилей бул 
кратерлерди ойлоп тапкан эмес, ал болгону ойлоп табуунун 
жардамы менен аларды ачкан. 

Бирок ойлоп табуу ачылышка алып келген сыяктуу эле, 
ачылыш да ойлоп табууну ишке ашырууга жардам бере алат.
Мисалы, Бенджамин Франклин чагылгандын электрдик 

касиеттерин ачуунун натыйжасында 1752-жылы чагылган тоскучту ойлоп таба 
алган, ал ушул кезге чейин чагылгандуу жаан учурунда имараттарды коргоону 
бир кыйла жакшыртат. 

Тиричилик кылып баштагандан бери  адамдар кайда болбосун, бардык жерде 
ойлоп таап келишкен. Бүгүн бизди курчап тургандын көпчүлүк бөлүгү өткөн 
замандарда кимдир бирөөлөр тарабынан ойлонуп табылган. Бирок биз бул 
нерселерге ушунчалык көнүп калгандыктан, аларды ойлоп табуу катары 
кабыл албайбыз.

Алсак, алфавитти биз азыр түз эле баарлашуу үчүн пайдаланабыз. Же ушул 
сөздөрдү жазуучу сыяны жана кагазды алалы. Биз кийип 
жүргөн кийимдер. Же биз отурган отургуч. Ушулардын 
бардыгы – ойлоп табуулар жана алардын ар биринин 
артында адам же адамдын акыл-эси турат.



6

Бул жөнүндө ойлонуп көр:

Башка кайсы ойлоп табуулар ачылыштарга 

алып келген?

Башка кайсы ачылыштар ойлоп табууга алып келген?

Сен өзүңдүн айланаңдан канча ойлоп табууну таба аласың?

  Ойлоп табууларсыз биздин дүйнө кандай болмок деп ойлойсуң?

Ойлоп табуулар биздин күндөлүк жашообузда эң маанилүү роль ойнойт,
 бирок адамдардын көпчүлүгү алардын пайда болушу  жөнүндө аз билишет.



Ойлоп табуу качан ойлоп табылгандыгын кантип 
билүүгө болот?

7
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Көптөгөн ойлоп табуулар миңдеген жылдар мурда жасалган, ошондуктан 
кээде алардын так келип чыгышын аныктоо кыйын. Айрым учурларда 
окумуштуулар кандайдыр бир байыркы ойлоп табуунун моделин таап алышат 
жана ошол модель боюнча ал качан, кайда жасалгандыгы жана ал кайдан 
келгендигин аныкташат. Бирок башка окумуштуулар дүйнөнүн таптакыр 
башка бөлүгүндө жасалган ошол эле ойлоп табуунун андан да  байыркы 
моделин табышы мүмкүн. Биз дайыма байыркы ойлоп табуулардын 
тарыхында жаңы барактарды ачып келебиз жана ача беребиз.

Мисал катары карапа жасоонун тарыхын келтирүүгө болот. Узак мезгилдер 
бою археологдор карапа идиштер Жакынкы Чыгышта (азыркы Ирандын 
кайсы бир аймагында) ойлоп табылган деп эсептеп келишкен. Ал жакта 
биздин заманга чейинки тогузунчу миң жылдыктын датасы коюлган карапалар 
табылган. Бирок, ХХ кылымдын 60-жылдарында Япониянын Хонсю аралында 
биздин заманга чейинки тогузунчу миң жылдыкка тиешелүү карапалар 

табылган. Ошондуктан келечекте археологдор кайсы бир жерден 
чопо карапалардын андан дагы мурдагы үлгүлөрүн табышы 

мүмкүн деген ой дайыма болуп келет.

Кээде археологдор жазуу жүзүндөгү булактардан кандайдыр 
бир байыркы ойлоп табуунун сүрөтүн же ал жөнүндө 
эскертүүлөрдү гана табышат. Мындай табылгалар ойлоп 
табуунун бар экендигин тастыктап турса дагы, тексттер 
жана сүрөттөр бул ойлоп табуунун качан, кайда жана ким 

тарабынан жаратылгандыгын аныктоону кыйындатат. 

Компас тууралуу иш дагы дал ушундай абалда турат. Кытай 
текстинде анын жаш курагы эки миң жылдан ашуун деп берилген 

болсо, окумуштуулар синан-навигациялык алеттин так сыпаттамасын 
табышкан. Бул ойлоп табуунун чыныгы модели азыркы кезге чейин аныктала 
элек. Байыркы тексттер бизге компастын бул байыркы түрү  2400 жылдан 
ашуун мезгил мурда Кытайда ойлоп табылган деп эсептөөгө негиз берет. 
Батышта бул түзүлүш миң жылдан ашуун убакыттан кийин, биздин замандын 
ХIII кылымында араб соодагерлеринин 
жардамы менен пайда болгон.

.

Синандын модели, калыбына келтирген 
Сьюзан Сильверман Courtesy of Smith 
College, History of Science and 
Technology Program
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Окумуштуулардын абдан жолдуу болгон учурлары дагы кездешет жана алар 
өткөн замандын ойлоп табуулары жөнүндө эскертүүлөрдү гана эмес, алардын 
толук сыпаттамасын, ал тургай ойлоп табуучунун аты-жөнүн жана ойлоп 
табуунун болжолдуу датасын камтыган тексттерди табышат. Мындай учурларда 
ойлоп табуу качан, кайда жана ким тарабынан жасалгандыгынын чыныгы 
далилине ээ болобуз, анын натыйжасында ойлоп табуучу адамзат тарыхында 
өзүнүн татыктуу ордун ээлеп кала алат.

Дал ушундай жол менен, мисалы, биздин замандын биринчи кылымында 
жашаган, көп сандаган механизмдерди жараткан Герон Александрийский деген 
грек-египет инженери жөнүндө белгилүү болуп калган. Герон, ошондой эле 
көптөгөн ойлоп табуулары, өзгөчө буу машинасы, тыйын соода автоматы жана 
автоматтык эшиктер сыяктуу  механизмдер менен өзүнүн  замандаштарынын 
арасында «механикос» (механик) катары белгилүү болгон. 

Айрым учурларда ар кандай байыркы цивилизацияларда бири бирине 
көз карандысыз, абдан окшош ойлоп табуулар пайда болгон. Мисалы, 

дээрлик ар бир байыркы цивилизация күзгүнү ойлоп тапкан. 
Вулкандык айнектен (обсидиандан) жылмаланып жасалган 
байыркы күзгүлөр Түркияда, Борбордук Америкада табылган, ал 
эми байыркы Египеттин, Месопотамиянын, Кытайдын, Грециянын, 
Римдин жана Инд жээктеринин жашоочулары күзгүнү жылмалап 
жылтыратылган колодон же жезден жасашкан. 

Биздин заманда ойлоп табуунун авторун, убактысын жана 
ордун аныктоого патенттер жардам берет. Китептин экинчи 

бөлүмүнөн силер патенттерди пайдалануу жөнүндө көбүрөөк 
билип аласыңар.

Герондун буу 
машинасынын 
модели,
Карен Фишер кайра 
калыбына келтирип  
чыгарган
Courtesy of
Smith College,
History of
Science and
Technology
Program
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ДөңгөлөкШоколад

Бумеранг* 

Маяк

Оюн: Байыркы цивилизациялардын ойлоп табуулары*

Миңдеген жылдар мурдагы айрым бир ойлоп табуулар бүгүнкү күндө да 
колдонулууда. Төмөндөгү байыркы ойлоп табуулар кайсы жерде болгондугун 
билесиңби? 
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 карагыла
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Ойлоп табуулар кандайча пайда болот?

«Муктаждык баарын үйрөтөт » 
                         – белгилүү макал

Ойлоп табууну баштоодон мурда  керектөөнү же көйгөйдү аныктоо зарыл. Андан 
кийин бул көйгөйдү чечүүнүн чыгармачыл ыкмасын ойлоп таап, өз идеяңды ишке 
ашыруунун үстүндө тырышып иштөө керек.

Мына, ойлоп табуучунун илхамын келтирген бир нече мисалдар.

1) Сатууда жок буюмдун керек болуусу: 

Ойлоп табуу жөнүндө кыскача маалымат: эсептөө машинасы

Белгилүү француз философу, физик жана математик Блез Паскаль  жаш 
кезинде ойлоп табуучу болгон. Анын атасы салык чогултуучу болуп иштеген 
жана чогултуу керек болгон сумманы кол менен санап чыгуу үчүн көп саат 
коротууга туура келген. 1642-жылы 19 жаштагы Паскаль механикалык 
эсептөө машинасын ойлоп тапкан, ал 
анын атасына салыктарды тез жана так 
эсептөөгө жардам берген. Бул түзүлүш 
«паскалина» деп аталган.



Кыймылдыткыч

Саат           Компьютер             Бут кийим

 Велосипед         Телефон         Радио

11

 2) Кимдир бирөөгө жардам берүүнү каалоо

Ойлоп табуу жөнүндө кыскача маалымат: 
токуу станоктору үчүн токтоткуч механизм 

1850-жылы токуу фабрикасында 12 жашар Маргарет Найттын көз алдында  
кырсыктуу окуя болгон. Фабриканын жумушчуларынын ишин коопсуз кылууну 
каалаган Маргарет көйгөй жаралган учурда иштеп жаткан токуу станогун 
тезинен токтотууга мүмкүндүк берүүчү токтотуучу механизмди ойлоп тапкан. 
Анын ойлоп табуусун көптөгөн фабрикаларда пайдалана башташкан, анын 
натыйжасында аларда иштөө кыйла коопсуз болуп калган. Бирок бул 
Маргареттин биринчи гана ойлоп табуусу болчу. Өз өмүрүндө ал 25 тен ашуун 
патент алган, анын ичинде түбү катуу кагаз 
пакеттер дагы болгон, алар азыркыга чейин кээ бир 
дүкөндөрдө пайдаланылат.

3)  Жаңы, жакшыртылган продуктуну жаратуу үчүн эки же андан көп 
    продуктуларды айкалыштыруу: 

Төмөнкү тизмеде келтирилгендердин ичинен эки предметти 
айкалыштырып, канча ойлоп табуу алууга болот? 

Фотокамера                 Китеп               Дөңгөлөк   

Булар жөнүндө 
ойлонуп көр:
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4)  Жаратылыштын касиеттери жөнүндө тереңдетилген 
       билимдерди пайдалануу:

Ойлоп табуу жөнүндө кыскача маалымат: ВЕЛКРО®

Бир жолу 1941-жылы швейцар инженери Жорж де Местраль өзүнүн ити 
менен тоого сейилдөөгө барган. Алар үйгө келгенде, Жорждун кийимине 
жана итинин жүнүнө чырмоок чөптүн үрөндөрү жабышып калган. Жорж 
үрөндөр кездемеге кантип жабышып калгандыгына кызыгып, аларды 
микроскоп менен карап көргөн. Ал үрөндөрдөгү эң эле кичинекей илгичтерди 
байкаган, алар кездеменин илмегине жабышып калыптыр. 

Ошол эле принципти ал ошол кезде жайылып кеткен “сыдырма бүчүлүккө” 
караганда кыйла жакшыртылган жаңы бүчүлүктү жаратуу үчүн пайдаланууну 
чечкен. Ал көптөгөн эксперименттерди жүргүзгөн жана жыйынтыгында эки 
нейлон тасманын негизинде бүчүлүктү жараткан, алардын бирине эң 
кичинекей илгичтер, ал эми экинчисине - бүчүлүк жайгаштырылган. Эгерде 
бир тасманы экинчисине беттесек, алар жабышып калат. ВЕЛКРО® 
бүчүлүгүнүн бренди 1951-жылы патенттелген 
жана бүгүнкү күндө бут кийимдер, кийим-
кечектер жана баштыктар менен кошо, ар 
түрдүү буюмдарда пайдаланылат. 

Электрондук микроскоптун 
жардамы менен 
алынган, ВЕЛКРО® 
бириктирилген тасманын
сүрөтү.© Dee Breger, Drexel 
University
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Courtesy of the Rolex Awards for
Enterprise

5) Салттуу билимдерди жана заманбап илимий түшүнүктөрдү
      айкалыштыруу: 

Ойлоп табуу жөнүндө кыскача маалымат: «карападагы карапа» 
муздатуучу тутуму

Түндүк Нигерия – жарым чөлдүү, агрардык, ысык климаттуу аймак. Бул 
жердеги көпчүлүк үйлөрдө электр жарыгы жок. Жергиликтүү жашоочулардын 
көпчүлүгү мындай климатта  сактоо өтө кыйын болсо дагы сатыш үчүн мөмө 
жана жер жемиштерди өстүрүшөт. Муздаткычсыз жаңы продуктулар бир нече 
күндөн кийин бузулуп кетет. Бузулган түшумдү ыргытуу – ансыз да жетишпеген 
үй-бүлөлөрдүн капчыгына катуу сокку болот. Мындай продуктуларды 
пайдаланууга да болбойт, анткени ооруга чалдыгуу коркунучу бар. 

Жергиликтүү мугалимдердин бири Мохаммед Ба Абба бул көйгөйдү чечүүгө 
абдан ынтызарланып, кандай болсо да аны чечмей болгон. Мохаммеддин ата-
энеси карапачы болушкан, ошондуктан ал салттуу чопо карапаларда суу 
узакка чейин муздак бойдон турарын билген. 1995-жылы бул салттуу билимди 
өзүнүн биология, химия жана геология жаатындагы билимдери менен 
айкалыштырып, чөлдө муздаткычтын ролун аткаруучу “карападагы карапа” 
муздаткыч тутумун жараткан. 

Мохаммеддин муздаткыч тутуму биринин ичине бири баткандай ар кандай 
өлчөмдөгү эки карападан турат. Карапалардын капталдарынын ортосу нымдуу 
кум менен толтурулат. Мөмө жемиштери жана жер жемиштер кичирээк 
карапага салынып, нымдуу кездеме менен оролот жана кургак, желдетилген 
жайда сакталат. Кумдагы суунун бууланышынын эсебинен карапанын 
ичиндеги температура бир нече градуска төмөндөйт жана кичине карападагы 
продуктулар дайым муздак бойдон турат. Мындай муздаткыч тутумунун 
жардамы менен продуктулар  узакка сакталат. Мисалы, баклажан мындай жол 
менен 27 күн сакталат, кадимки шарттарда алар төрт күндө бузулат. 
Мохаммеддин муздаткыч тутуму пайда болгондон баштап, миңдеген 

адамдардын жашоосу жакшы жагына өзгөргөн. 2000-
жылы ал демилгелүүлүгү жана ойлоп тапкычтыгы үчүн  
«Ролекс» компаниясынын абройлуу сыйлыгын алган. 



14

C
o
u
rt

e
sy

 o
f
 S

o
n
y

6)  Мурда жасалган ойлоп табууларды өркүндөтүү :

Жаңы ойлоп табуу сөзсүз түрдө таптакыр жаңы чечим болуп саналышы керек 
эмес. Айрым учурларда баалуу ойлоп табуулар мурда жасалган ойлоп 
табуулардын өркүндөтүлгөн варианты болуп эсептелет. 

Персоналдык компьютерлердин өнүгүүсүнүн аз убакыттагы тарыхында биз 
маалыматтарды сактоо үчүн тышкы түзүлүштөр кандайча өркүндөтүлүп 
келгендигин көп байкадык. Эс тутумунун чакан карталары (флеш-карталар) эски 
чоң жана жука дискеттерге караганда маалыматтын бир топ чоң көлөмүн 
сактоого жөндөмдүү. Силер кандай деп ойлойсуңар, маалыматтарды сактоо 
үчүн тышкы түзүлүштөрдү өркүндөтүүгө кийинки кадам кандай болушу мүмкүн? 

XXI кылымдын 10-
жылдары – 
өркүндөтүүнүн 
кийинки кадамы

2000 - жылдары
эс тутум карталары 
(флеш-карта)

ХХ кылымдын 90-
жылдар компакт-дисктер 
(CD) универсалдуу 
санариптик дисктер  
(DVD)

ХХ кылымдын 
80-жылдары - 
дискеттер
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Бул жөнүндө ойлонуп
көр:

 

Ойлоп табуулар жашоону жакшыртат

Биздин жашоону жакшырткан, жеңилдеткен жана
 көңүлдүү кылган ойлоп табуулардын тизмесин түз.
Мына силерге, башталышы үчүн бир нече мисал.

Жашоону жеңил кылган ойлоп табуулар:
  автомобиль

Дүйнө таанымын кеңейткен ойлоп табуулар:
  микроскоп

Жашообузду кызыктуу кылган ойлоп табуулар: 
   телевизор

Өмүрдү сактап калуучу ойлоп табуулар: 
  өрт өчүргүч

Ойлоп табуулар көпчүлүк учурда жашоону жакшыртат. Алар көптөгөн 
милдеттерди аткарууну жөнөкөйлөштүрөт, бизди алаксытат, дүйнө таанымын 
кеңейтет, ал тургай адамдардын өмүрүн сактайт. 
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Габриель  Фаренгейт

Алессандро  Вольта

Джордж  Истмен

Луи  Брайль

Леви  Штраус

Граф Сэндвич

Мелитта  Бенц

Оюн: Ойлоп табуучуну тап* 

Биздин бүгүнкү жашообуз үчүн өткөндөгү бардык ойлоп табуучуларга 
милдеттүүбүз, ошентсе да көпчүлүгүбүз алардын бир-экөөсүнүн да атын эстей 
албайбыз. Эгерде адамдар күндө пайдаланып жүргөн ойлоп табуулардын 
көпчүлүгү алардын жаратуучуларынын аттарынан коюлгандыгын эске алсак, 
бул таң калаарлык. 

Силер кайсы ойлоп табуу кайсы ойлоп табуучуга таандык экендигин таба 
аласыңарбы? 

кофени даярдоо 
ыкмасы  жана анын 
чыпкасы

ортолоруна эт, сыр жана 
башкалар коюлган 
нандын кесимдери 

азиздер үчүн кат 
тутуму

түрүлмө плёнкалуу
фотокамера 

аккумулятор батареясы

көк джинсылар

сымап термометри 
жана температура 
шкаласы

* Жоопторду 56-беттен карагыла
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Бул жөнүндө ойлонуп көр

Ысымдары алардын ойлоп табууларынын аталышында 
камтылган башка ойлоп табуучулардын атын атап көр.

Мынакей, башталышы үчүн сага бир нече мисалдар.

Дизелдик кыймылдаткыч - 1892-жылы немец инженери Рудольф Дизель 
  тарабынан ойлонуп табылган

Пастеризациялоо процесси -1856-жылы француз химиги Луи Пастер тарабынан 
 ойлонуп табылган.

Ойлоп табуулар биздин жашообузда абдан маанилүү роль ойногондуктан, 
таланттуу ойлоп табуучуларды ар түрдүү жол менен сыйлап туруу зарыл. 
Мындай сыйлоо ыкмаларынын бири - ойлоп табуучулардын ойлоп 
табууларынын уурдалышын болтурбоо. Кийинки бөлүмдөн силер мындай 
максатка жетүүгө патенттер кандайча жардам берээрин билесиңер.
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ПАТЕНТТЕР

Патенттин маанилүүлүгү эмнеде?

Патенттер деген эмне?
Патент – бул ойлоп табуучуга өкмөт тарабынан бериле турган расмий 
документ. Мындай документ демейде ойлоп табуучуга анын уруксатысыз ойлоп 
табуусун көчүрмөлөөгө, пайдаланууга, жайылтууга же сатууга башка жактарга 
жол бербөө укугун берет.

Патенттер адамдын чыгармачыл ишмердүүлүгүнүн бардык натыйжаларынын 
укуктук корголушун камсыз кылуучу  бөлүгү болуп интеллектуалдык менчиктин
эсептелет. Интеллектуалдык менчик  жана   өнөр жай менчиги автордук укук
болуп бөлүнөт.

Интеллектуалдык  менчик

•  адабий жана көркөм 
  чыгармаларды коргойт

•  Патенттер ойлоп табууларды коргойт
•  Өнөр жай үлгүлөрү буюмдардын
  дизайнын коргойт
•  Товардык белгилер айырмалоочу
 белгилемелерин коргойт

Өнөр жай менчиги: Автордук укук:

Бардык ойлоп табуулар көшөргөн эмгектин натыйжасы болуп саналат. 
Жакшы ойлоп табуунун идеясы эргүү учурунда акылга келиши мүмкүн, бирок 
ойлоп табууну пайдалуу жана “иштөөчү” кылуу үчүн көптөгөн изилдөөлөрдү жана 
эксперименттерди жүргүзүү зарыл. 

Ойлоп табуучу өз идеяларын иштеп чыгууга кетирген убактысы үчүн 
сыйлыккка татыктуу. Андан тышкары, ойлоп табуучу, эгерде ал бүткүл дүйнөгө 
ал тууралуу айткан болсо, анын ойлоп табуусу уурдалбай, мыйзамсыз 
пайдаланылбай же көчүрмөлөнбөй тургандыгына ишенүүсү зарыл. 

Патенттер ойлоп табуучуларга коргоону жана сыйлыкты камсыз кылышат, 
бирок, коом дагы алардан белгилүү бир пайда алат. Патенттик коргоого 
алмашуу катары ойлоп табуучулар ойлоп табуулары жөнүндө бардык 
техникалык маалыматын ачууга өз макулдугун беришет. Бул маалымат кимге 
болбосун жеткиликтүү жана кеңири баяндалгандыктан, тиешелүү тармакта 
негизги билими барлар ойлоп табууну кайра чыгарышы мүмкүн.

Ошентип патенттер билимдерди таратууга жардам берет. Өз кезегинде жаңы 
билимдер ар кандай көйгөйлөрдү чечүүгө жана илим менен техниканы андан 
ары өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. 
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Ойлоп табуучу жөнүндө кыскача маалымат: 

Леонардо да Винчи белгилүү сүрөтчү жана скульптор гана эмес, ошондой эле 
улуу ойлоп табуучу болгон. Ал ар кандай механизмдердин иштөө принциптерин 
абдан жакшы түшүнгөн жана өз өмүрүндө көптөгөн буюмдарды ойлоп тапкан. 
Анын ойлоп табууларынын ичине парашюттар, учуучу аппараттар, сууда сүзүү 
үчүн кийимдер жана башка механизмдер кирет. 
Патенттердин пайда болушуна чейин кээ бир ойлоп табуучулар алардын 
уурдалып кетүүсүнөн же көчүрмөлөнүшүнөн сактанып, өз ойлоп табууларын 
купуя сакташкан. Тарыхчылар Винчи  окууну же көчүрүп алууну кыйындатуу үчүн 
өзүнүн эксперименттери жөнүндө оңдон солго карай (“күзгүдөгү жазуу”) 
жазгандыгын божомолдошот. 

Кылымдар бою окумуштуулар Винчинин айрым жазууларын таап, аларды 
чечмелеп алышкан. Жакында эле энтузиасттар Винчинин 500 жылдан ашуун 
мурдагы мезгилде жасалган ойлоп табууларынын сыпаттамаларынын жана 
чиймелеринин моделдерин тургузуп башташкан. Ошентип, мисалы 2000-жылы 
швециялык Катарина Олликанен 1485-жылдын датасы коюлган Винчинин 
чиймелери боюнча ойлоп табуучунун мезгилиндеги жеткиликтүү куралдарды 
гана пайдалануу менен пирамида  түрүндөгү парашютту кайра түзгөн. Түштүк 
Африкада анын досу, англиялык парашютчу Адриан Николас ушул парашют 
менен 3000 метр бийиктиктен секирип, Винчи ойлоп тапкан парашюттун 
жарактуулугун практикада далилдеген. 

Винчинин чиймелерине тиешесиз, биринчи заманбап парашют 1797-жылы, б.а. 
Винчи өз парашютунун чиймесин жасагандан кийин 300 жыл өткөн соң, француз 
Андре-Жако Гарнерен тарабынан ойлонуп табылган. Муну билгенден кийин, 

эгерде Винчи өз ойлоп табуулары жөнүндө адамдарга 
айтып берген болсо, азыркы биздин жашообуз канчалык 
башкача болмок эле деп божомолдойбуз. 
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Патенттер качан ойлоп табылган?

Бул жөнүндө 
ойлонуп көр:

Сен күнүгө пайдаланчу буюмдардан үчтү тандап ал.
Эгерде ушул ойлоп табуулар белгисиз болсо, сенин жашооң канчалык 
өзгөрмөк эле?

XV кылымда Венеция искусствонун, илимдин жана сооданын абдан маанилүү 
борбору болуп эсептелген. Ал жерде көптөгөн ойлоп табуучулар жашашкан 
жана 1474-жылы Венециянын бийлиги алардын укуктарын коргоо үчүн биринчи 
мыйзамды иштеп чыгышкан. 

Венеция мыйзамына ылайык, кайсы болбосун колдонулуп жаткан ойлоп 
табуунун ойлоп табуучусу аны мамлекеттик ведомстводо каттата алган. 
Мындай каттоо ойлоп табуучуга анын уруксатысыз анын ойлоп табуусу 
көчүрмөлөнбөөсүнө же сатылбашына кепилдик берген. Коргоо 20 жыл ичинде 
күчүндө болуп, ал мөөнөт бүткөн соң көчүрмөлөөгө же сатууга тыюу мөөнөтү 
аяктаган. Мындай коргоонун ордуна ойлоп табуучу өз ойлоп табуусун 
мамлекеттин жыргалчылыгына пайдаланууга милдеттүү болгон.  

Кийинчерээк Венециянын үлгүсү боюнча башка мамлекеттер ошондой эле 
мыйзамдарды киргизишкен, азыркы заманда дагы иш жүзүндө бардык 
өлкөлөрдө өз ойлоп табуучуларынын укуктарын коргоо жана сыйлоо үчүн 
өзүнүн патенттик мыйзамдары бар.
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Азыркы патенттик мыйзамдар 

Азыркы патент мыйзамдары белгилүү бир мезгил (демейде 20 жыл) ичинде 
ойлоп табуучуга коргоону камсыз кылат, ал учурда ойлоп табуучунун 
уруксатысыз эч ким ойлоп табууну көчүрүүгө, пайдаланууга, жайылтууга же 
сатууга укуксуз болот. Мындай коргоонун ордуна ойлоп табуучулар алар менен 
бардык каалоочулар тааныша алуусу үчүн, өздөрүнүн патенттик өтүнмөлөрүндө 
ойлоп табуулардын иштөөсү жөнүндөгү техникалык маалыматтарды ачышат. 

Патенттик коргоону алуу менен, ойлоп табуучу өз ойлоп табуусун жасап 
чыгарууга, жайылтууга жана сатууга бирден бир укуктуу адам катары акча таба 
алат. Кээ бир ойлоп табуучулар  жаңы идеяларынын үстүндө иштөө менен 
таптакыр бошобогондуктан, мурдагы ойлоп табууларын сатууга убактысы 
жетпейт. Мындай учурда ойлоп табуучу өз ойлоп табуусуна берүүнү лицензия 
тандашы мүмкүн.

Патенттелген ойлоп табууга лицензия берүү менен, ойлоп табуучу лицензия 
алган башка адамга же компанияга, лицензиялык төлөмдөрдү төлөп турган 
мезгил ичинде ойлоп табууну өндүрүүгө, сатууга жана таратууга  (лицензиат)
укук берет. Лицензиялык төлөмдөр ойлоп табуучуга ойлоп табуусу үчүн сый акы 
катары кызмат кылат жана керектөөчүлөр андан пайда табышы үчүн 
лицензиатка  ойлоп табууну коммерциялаштырууга мүмкүндүк берет. 

Эгерде кимдир бирөө патент ээсинин уруксатысыз патенттелген ойлоп табууну 
жайылтса же сатса, бул патенттик укукту бузуучу болуп саналат. 
Мындай учурда патент ээси укук бузуучуну сот жоопкерчилигине тарта алат. 
Патенттик коргоонун күчүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин ойлоп табуу коомдук 
мүлк болуп калат жана ойлоп табуучунун уруксатысыз коммерцияланышы 
мүмкүн. 
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Ойлоп табуучулар патенттерди кантип алышат?

Патент алуу үчүн ойлоп табуучу улуттук патенттик ведомствого өтүнмө берүүгө 
тийиш. Өтүнмө  ойлоп табуунун кеңири сыпаттамасын, ошондой эле анын иштөө 
принциптери жөнүндө маалыматтарды камтууга тийиш. 

Патенттик өтүнмөлөрдүн бланктарын толтуруу жана патентти тариздөөнүн 
башка жол-жоболорун аткаруу кыйынчылык жаратышы мүмкүн, ошондуктан 
ойлоп табуучулар көпчүлүк учурда юрист-патент таануучуга жардам сурап 
кайрылышат. Сунуш кылынган юрист-патент таануучулардын тизмесин, эреже 
катары өнөр жай менчиги боюнча улуттук ведомстводон же юридикалык 
ассоциациялардан алууга болот. Өз өлкөңөрдүн өнөр жай менчиги боюнча 
ведомствосунун сайтына шилтемени Интернеттен төмөнкү дарек боюнча таба 
аласыңар: 

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Ойлоп табуулар жөнөкөй (мисалы, кагаз кыстыргыч) же татаал (мисалы, 
робот) болушу мүмкүн, бирок патентти тариздөө үчүн алардын бардыгы 
патентке жөндөмдүүлүктүн белгилүү бир шарттарын канааттандырууга тийиш. 

Бул шарттар болуп төмөнкүлөр эсептелет: 

1) Өнөр жайлык колдонумдуулугу (пайдалуулугу) – бул ойлоп табуунун 
өндүрүлүп чыгарылышы же өнөр жайынын кандайдыр бир тармагында 

пайдаланылышы мүмкүн экендигин же практикалык колдонууга ээ 
болууга тийиш дегенди түшүндүрөт, ал жөнөкөй эле идея же 

гипотеза болушу мүмкүн эмес. Эгерде ойлоп табуу продукт 
болуп саналса, анда аны даярдоо мүмкүнчүлүгү болууга 
тийиш. Эгерде ойлоп табуу ыкма (метод) болуп саналса, анда 
ал ишке ашырылууга тийиш. 

Мисалы, мезгил машинасы өзүнчө эле сонун нерсе, бирок, 
эгерде ойлоп табуучу чынында эле адамдарга мезгилдерге  

саякаттап жүрүүгө мүмкүндүк берүүчү, иштей турган үлгүнү 
жарата албаса, анда мезгил машинасынын идеясы  

патенттелиши мүмкүн эмес.

2) Жаңылыгы – бул ойлоп табуу техниканын тиешелүү жаатында мурда 
белгисиз болгон кандайдыр бир жаңы касиетке ээ болушу керек дегенди 
түшүндүрөт. Ойлоп табуучу өтүнмөдө ойлоп табуунун кеңири сыпаттамасын 
берүүгө жана анын жаңы экендигин көрсөтүү максатында колдонуудагы 
технологиялар менен салыштырууга тийиш дегенди билдирет. 
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Патенттик өтүнмө берүүдөн мурда ойлоп табуучуга ойлоп табуу тиешелүү болгон 
техниканын тармагынан маалыматтарды дыкат издөө жүргүзүү жана ушундай 
ойлоп табууга патенттик өтүнмөнү буга чейин эч ким бербегендигине ынануу 
сунушталат. Ар тараптуу издөө жүргүзүү оңой эмес, ошондуктан ойлоп патенттик 
табуучуларга бул маселе боюнча кесипкөй жардам сурап кайрылуу сунушталат. 
Мындай жардамды юрист-патент таануучу көрсөтө алат. Андан тышкары, ойлоп 
табуучулар жардам сурап улуттук эксперттерине патенттик китепканалардын 
кайрыла алышат. 

 
3) Ойлоп табуучулук деңгээли (анык эместиги) – бул, сенин ойлоп 

табууңдун жаңы касиети техниканын тиешелүү тармагында орто 
билими бар адам тарабынан оңой эле табылышы мүмкүн 

эмес дегенди билдирет. 

Мисалы, велосипед кыймылга келген учурда 
генерацияланган энергиянын жардамы менен уюлдук 

телефонду заряддоо, велосипедди, уюлдук телефонду же 
заряддоо түзүлүшүн анык колдонуу деп эсептелбейт. 

2001-жылы британиялык ойлоп табуучу Кирон
Лой уюлдук телефондор үчүн жаңылыгына карата текшерүүдөн 

ийгиликтүү өткөн өзүнүн экологиялык таза «Pedal & Power» заряддык 
түзүлүшүнө бир нече мамлекеттен патенттерди алган. 

Ойлоп табууга патентти качан тариздөө керек?

Кандайдыр бир ойлоп табууга патентти тариздөө керектиги жөнүндө чечим 
кабыл алуу менен, ойлоп табуучу баарынан мурда ал ойлоп табуу патентке 
жөндөмдүүлүктүн жогоруда саналып өткөн бардык шарттарын ылайык келе 
тургандыгына ынануусу зарыл. Андан кийин ойлоп табуучу анын ойлоп табуусу 
адамдарга канчалык керектигин жана ал керектөөчүлөрдүн сурамына ээ боло 
тургандыгын тактоосу керек. 

Патентти тариздөө жол-жобосу көп убакытты алышы жана чыгымдарга алып 
келиши мүмкүн, ошондуктан ойлоп табуучу патентти алуу менен, ойлоп табуусун 
сата ала тургандыгына жана патентти тариздөөгө, өндүрүштү уюштурууга кеткен 
чыгымдарынын ордун толтура ала тургандыгына ынанууга тийиш. 
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Абайла

Эсиңде болсун, жаңылык – патент алуунун милдеттүү шарттарынын бири. 
Натыйжалуу ыкма менен ойлоп табуунун жагымдуулук даражасын табуу болуп, 
мүмкүн, илимий-техникалык конкурстарга жана ойлоп табуулардын 
көргөзмөсүнө катышуу эсептелет. Бирок, айрым бир өлкөлөрдө ойлоп табууну 
элге же прессага алып чыгуу жаңылык шартын канааттандырууну камсыз кылуу 
үчүн жолтоо болуп калышы мүмкүн. 

Ойлоп табуунун үстүндө иштөөнү аяктоо менен, сен ага мүмкүнчүлүктүү 
рыноктук сурамды изилдөөң зарыл. Кимдир бирөө сенин ойлоп табууңду сатып 
алууга, сатууга же массалык чыгарууга кызыкдар болобу? Эгерде кызыкдар 
болот деп эсептесең, анда, патенттик коргоо алууга өтүнмө бергенге чейин сенин 
ойлоп табууң тууралуу маалыматты кеңири жайылтуунун натыйжалары кандай 
болоорун ойлонуп көрүшүң керек болот. 

Ошондой эле, патентти тариздөө процессинин башында чыгымдар 
салыштырмалуу анча чоң эмес экендиги эсиңде болсун (алар патенттөөнүн ар 
кандай этаптарын өтүүгө жараша улам өсөт). Патенттик өтүнмө бергенден кийин 
ойлоп табуучу конкурстарга жана көргөзмөлөргө катышып, өзүнүн ойлоп табуусу 
жөнүндө  элге айтып бере алат. 

Патенттик өтүнмөнү иштеп чыгуу процессинде сенин ойлоп табууңдун 
жагымдуулук даражасы сен күткөн натыйжага туура келе тургандыгын баалоо 
үчүн сенде убакыт болот. Эгерде сенин ойлоп табууң ийгиликтүү пайдаланылса, 
сен аны коргоого карата биринчи кадамды жасадым деп кубансаң болот. Башка 
жагынан алып караганда, эгерде сенин ойлоп табууң эч кимди кызыктырбаса, 
өзүңдүн өтүнмөңдү артка чакыртып алуу менен, патент тариздөө үчүн керексиз 
чыгымдардан кутулсан  болот. 

Патент алууну күтүү менен, сен өзүңдүн ойлоп табууңа “патентке өтүнмө 
берилди” деп белги коюп койсоң болот. Бул белги өз ойлоп табууңду коргоону 
камсыз кылуу боюнча кадамдарды жасагандыгыды гана көрсөтпөстөн, ошондой 
эле аны соңку технология катары кабыл ала турган дареметтүү инвесторлор 
жана керектөөчүлөр үчүн анын жагымдуулук даражасын көтөрөт. Патент 
алгандан кийин бул белги алынган патенттин номери менен алмашат. Бирок, 
эгерде өтүнмө берилбеген болсо, “патентке өтүнмө берилди” деген жазууларды 
пайдалануу мыйзамсыз болооруна көңүл бур.
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Эгерде ойлоп табуу патенттелбеген болсо, эмне болот?

Патенттелбеген ойлоп табууну ким тарабынан болбосун көчүрмөлөп алууга, 
сатууга жана таратууга болот. Бул, патентти тариздебеген ойлоп табуучу,  
эгерде ал өз ойлоп табуусун патенттеген учурда иштеп тапчу акчасын албай 
калат дегенди билдирет. Эгерде ойлоп табуу чоң сурам менен пайдаланылса 
жана көптөрү аны сатып алууну каалаган болсо, көчүрмөлөө менен иш алып 
барган компаниялар патенттелбеген ойлоп табууну сатууга толук укуктуу 
болушмак. Атаандаштык пайда болмок жана ойлоп табуучу сөзсүз түрдө 
өзүнүн жеке пайдасынын жана сатууларынын көлөмүнүн бир бөлүгүн 
жоготмок. 

Андан тышкары, инвесторго, өндүрүүчүгө же сатуучу 
фирмага патенттелбеген ойлоп табууга лицензия берүү 

бир кыйла татаал. Бул киреше алуу үчүн ойлоп 
табуучулардын өзүлөрү инвестициялар, өндүрүш, 
жайылтуу жана патенттелбеген ойлоп табууларды 
сатуу иштери менен иш алып бармак дегенди 
түшүндүрөт. 
Бул болсо оңой маселе эмес!

Эгерде ойлоп табуу патенттелбеген болсо  же элге 
жайылтылбаган болсо, башка бир ойлоп табуучу 

ошого окшогон бир нерсени ойлоп таап жана өз атына 
патент тариздеп алган учурлар көп кездешет. Кайрадан 

алгачкы ойлоп табуучу таанылбай, ойлоп табууну сатуудан 
түшкөн финансылык пайданы ала албай калмак.

Ошентип, акыры биз түшүнгөндөй, патент таризделбесе, ойлоп табууну 
жаратыш үчүн пайдаланылган жаңы билимдер жана техникалык маалымат 
кеңири жайылтылбайт. Айрым учурларда бул илим менен техниканын 
өнүгүшүн жайлатат, анткени окумуштуулар жана башка ойлоп табуучулар 
ойлоп табуунун үстүндө иштөөнүн жүрүшүндө чогулган маанилүү маалыматка 
жетүү мүмкүндүгүн алышпайт
Ошентип, акыры биз түшүнгөндөй, патент таризделбесе, ойлоп табууну 
жаратыш үчүн пайдаланылган жаңы билимдер жана техникалык маалымат 
кеңири жайылтылбайт. Айрым учурларда бул илим менен техниканын 
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Ойлоп табуу жөнүндө кыскача маалымат: Эртең мененки 
тамакта желе турган үлпүлдөктөр (хлопья) үчүн жабылма 
кутулар 

ХХ кылымдын 30-жылдарынын башында америкалык балдар арасында алар 
эртең мененки тамакка жеген үлпүлдөк (хлопья) популярдуулукка ээ болгон. 
Үлпүлдөктөр бардык мүмкүн болгон формаларда жана ар кандай даамдагы 
татымалдары менен чыгарылып турган, бирок алар  бир типтеги кутуларга 
салынган. Кутунун үстү бири бирине чапталган эки клапандан турган. Клапандар 
ачылгандан кийин аларды жабуу абдан кыйын болгон жана үлпүлдөктөр тез эле 
эскирип калган.

Мэри Спит жаңы үлпүлдөктөрдү абдан жакшы көргөн, бирок кутусу ачылгандан 
кийин үлпүлдөктөр жаңылык касиетин тез жоготуп койгону ага жакчу эмес. 1946-
жылы сегиз жашар Мэри куту клапандардын конструкциясы менен эксперимент 
жасай баштаган. Ал үлпүлдөктөр мүмкүн болушунча жаңы бойдон калуусун 
каалаган, ал эми ал үчүн клапандар бири биринен ажырап ачылгандан кийин 
кутуну кантип кайрадан жаап коюу ыкмасын табуу керек болчу. Көп сандаган 
эксперименттерден кийин ал клапандардын биринде уркуюп чыгып турган 
тилчени кесип жасап алган, аны экинчи клапанда жасалган тешикке киргизип 
кутуну  бекитип кое турган болгон. 

Эми Мэри кутунун үстүндөгү чапталган жерин акырын ачып, ачылган клапанда 
тилчени жана экинчи клапанда тешикти жасап, кутуну кайрадан жаап, өзүнүн 
үлпүлдөктөрүн узакка чейин сактай алган. Тилекке каршы, Мэри жана анын ата-
энеси анда бул идея ойлоп табуу болуп эсептелээрин түшүнүшкөн эмес жана 
патент алууга өтүнмө берүү жөнүндө ойлоп да коюшкан эмес. ХХ кылымдын 60-
жылдарында үлпүлдөктөрдү өндүрүүчү компаниялар бири бирине көз 
карандысыз 14 жыл мурда Мэри ойлоп тапканга окшош кутунун конструкциясын 
иштеп чыгышкан. Биздин күндөрдө жабылма клапандуу куту дээрлик бардык 
таңгактардын ажыратылгыс бөлүгү болуп эсептелет.

Мэри ойлоп табууну патенттебегендиктен, өз идеясынан эч кандай акча тапкан 
эмес. Чындыгында мындай кутуларды пайдаланган адамдардын көпчүлүгү бул 
ойлоп табууну дал ошол Мэри ойлоп тапкандыгын ойлоп да коюшпайт. Андан 
тышкары, ал жөнүндө эч кимге айтпагандыктан жана өз ойлоп табуусун 
патенттебегендиктен, Мэринин башына бул идея келгенден кийин дагы узак 
убакыт бою көпчүлүк адамдарга эскирген эртең мененки 
тамакты жешке туура келген. 
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Патенттелген ойлоп табуулар бүткүл дүйнөдө
 корголобу?

Патенттик коргоо патент берилген өлкөдө гана күчүндө болот. Мисалы, эгерде 
сага патент А өлкөсүндө берилген болсо, анда В өлкөсүндө сенин ойлоп табууң 
корголбойт жана В өлкөсүндө ким болбосун сенин уруксатыңсыз сенин ойлоп 
табууңду көчүрмөлөп, пайдаланып, таратып жана сатып жибериши мүмкүн. 
Эгерде сен В өлкөсүндө өз ойлоп табууңду коргоону камсыз кылгың келсе, ушул 
өлкөнүн өкмөтүнөн патент алышың зарыл. 

Самолёт жана Интернет сыяктуу ойлоп табуулар биздин дүйнөдө аралыкты 
абдан жакындатты.  Бүгүн адамдарга жана алардын идеяларына дүйнөнүн 
кайсы болбосун бурчуна жетүү бир кыйла тездеди. Ошондуктан ойлоп табуучу өз 
идеяларын бир гана өлкөдө коргоону камсыз кылуусу  кыйла жетишсиз. 

Патент алуу процесси узак жана кымбат болушу мүмкүн. Бакытка жараша ойлоп 
табуучулар үчүн 1970-жылы бир нече өлкөлөр биригип, коргоосу бүткүл дүйнөдө 
күчүндө боло турган патентти тариздөө процессин жөнөкөйлөштүрүүнү 
чечишип, ал үчүн Патенттик кооперация жөнүндө келишим  түзүшкөн. (PCT)
РСТнын жардамы менен ойлоп табуучунун бир гана эл аралык өтүнмө берүүсү 
жетиштүү болот, ал кайсы болбосун же ушул келишимдин катышуучусу болуп 
саналган бардык 120 өлкөдө күчүндө болот. Бардык ушул өлкөлөрдө күчүндө 
боло турган патентке өтүнмө берээр бербесин өзү чече алат. Эгерде ал РСТнин 
катышуучу-мамлекеттеринин биринин жараны же туруктуу жашоочусу болуп 
саналса гана эл аралык патентке өтүнмө бере алат. РСТнин катышуучу-
мамлекеттеринин тизмеси төмөнкү даректе жайгаштырылган:

http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf



28

Бул жөнүндө ойлонуп көр:

Сенин өлкөң РСТнин мүчөсү болуп эсептелеби? Эгерде мүчөсү болсо, 
сен өз ойлоп табууңа эл аралык патентке өтүнмө бере аласың.

РСТ жол-жобосу боюнча эл аралык патенттик өтүнмө берүүнүн дагы бир 
артыкчылыгы болуп,  түзүү жана жазуу жүзүндө  эл аралык издөө жөнүндө отчет
билдирүү эсептелет. Бул документтер ойлоп табуучуга эл аралык патентке 
өтүнмө берилгенден кийин болжол менен төрт айдын ичинде берилет. Отчет 
менен жазуу жүзүндөгү билдирүүнүн мааниси, анын ойлоп табуусу тандап алган 
өлкөлөрдө патент алуу үчүн зарыл болгон жаңылыгынын жана ойлоп табуучулук 
деңгээлинин шарттарына  жооп берээри жөнүндө так билип алуусунда турат. 
Эгерде туура келбесе, анда ойлоп табуучу, аларда камтылган маалыматты 
өзүнүн ойлоп табуусунун жогоруда келтирилген шарттарды канааттандыруусу 
үчүн өзгөртүү же өркүндөтүү үчүн пайдалана алат. Андан тышкары, эгерде ойлоп 
табуучу патент алаарына ишенбесе, ал өтүнмөнү андан ары иштетүүгө 
байланышкан ар кандай алымдарды төлөөдөн качып, ушул этапта өтүнмөдөн 
баш тарта алат. 

РСТнин административдик милдеттерин Швейцариянын Женева шаарында 
жайгашкан Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) 

аткарат, бул жерге бүткүл дүйнө жүзүнүн ойлоп 
табуучуларынан миңдеген өтүнмөлөр келип түшөт.
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Б у л ф а к т :

Ар башка ойлоп табуучулар ошол эле бир ойлоп  табууну жаратышы 
мүмкүнбү?

Дүйнө жүзүндө бардык өлкөлөрдүн адамдарынын керектөөлөрү жана 
көйгөйлөрү бирдей, ошондуктан алар чечимдерди издешет. Дал ошондуктан ар 
кайсы жерлерде бир эле учурда ошол эле бир ойлоп табуу жаратылышы мүмкүн. 

Биздин күндөрдө алгачкы ойлоп табуучу патенттик документтер менен 
аныкталат. Ошондуктан ойлоп табуучу мүмкүн болушунча тезирээк патентке 
өтүнмө берүүгө жана өзүн ойлоп табуучу катары таанууну камсыз кылууга 
кызыкдар. 

Б у л ф а к т :

26 жылдын ичинде (1978-жылдан 2004-жылга чейин) ИМБДУ миллион эл 
аралык патентке өтүнмө алган.

1876-жылдын он төртүнчү февралында 
Александр Грэм Белл телефонго патент алууга өтүнмө 
берген, ал ушул эле ойлоп табуу менен кайрылган 
башка ойлоп табуучу Элиша Грейден бир нече саат 
мурда берүүгө жетишкен. Эгер Белл өтүнмөнү бир 
гана күн кечирээк бергенде, анда телефондун ойлоп 
табуучусу Элиша Грей болуп калмак.
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Патенттер  маалыматтын эң сонун булагы болуп эсептелет

Биз тактагандай, ойлоп табуучулар өтүнмөдө өз ойлоп табуусу жөнүндө кеңири 
маалымат берүүгө милдеттүү. Патенттик өтүнмөлөр жалпыга жеткиликтүү 
документтер болуп саналышат, бул деген ким болбосун алардын мазмуну менен 
таанышып, андан керектүү маалыматты ала алат дегенди билдирет. Көптөгөн 
өлкөлөрдө патенттик китепканалар бар, ал жерде ким болбосун берилген 
өлкөнүн өкмөтү тарабынан берилген бардык патенттер жөнүндө 
маалыматтарды ала алат. Интернеттин жардамы менен бул маалыматтардын 
көпчүлүк бөлүгү улуттук патенттик ведомстволордун сайттарында жеткиликтүү.  

Патенттик документтерди изилдөө менен, ойлоп табуучулар соңку техникалык 
жетишкендиктер жөнүндө өз билимдерин кеңейтип, ошондой эле келечектеги 
ойлоп табуулары үчүн жаңы идеяларды таба алышат. Андан тышкары, 
патенттик документтер каражаттарды инвестициялоо үчүн жаңы продуктуларды 
издеген инвесторлор жана компаниялар үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. 

1000 ден ашуун патенттик өтүнмө берген Америкалык белгилүү ойлоп табуучу  
Томас Эдисон, ошондой эле башка ойлоп табуучулардын патенттерине 
укуктарды сатып алган. 

1874-жылдын 24-июлунда канадалык эки дос Генри Вудворд жана Мэтью Эванс 
ичине зым коюп ысытып кызарткан лампаны патенттешкен. Кийинчерээк алар 
бул ойлоп табуусуна өздөрүнүн патенттик укуктарын ошол кезде ушуга окшош 
ойлоп табуунун үстүндө иштеп жаткан Томас Эдисонго сатууга макулболушкан. 

Бирок Эдисон электр лампочкасын өркүндөткөнгө чейин, миңдеген 
эксперименттерди өткөргөн. Өркүндөтүү кыйла аз токту, 
кичине диаметрдеги көмүр буласын жана лампанын 
ичинде кыйла терең вакуумду пайдалануудан турган. 
1879-жылы Эдисон өзүнүн кызытуу лампасын калкка 
сунуштаган элге .

Ойлоп табуу жөнүндө кыскача маалымат: кызытуу лампасы
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РСТнин бюллетени

ИМБДУ жума сайын бир жума ичинде жарыяланган бардык эл аралык патенттик 
өтүнмөлөр жөнүндө маалыматты камтыган РСТнин бюллетенин чыгарат. Аны 
онлайн режиминде көрүүгө, анын ичинде РСТнин бардык өтүнмөлөрүнүн 
биринчи беттери менен таанышууга болот. Бул бетте эл аралык өтүнмөнүн 
номери (дайыма «WO» дон башталат), ойлоп табуунун аталышы, ойлоп 
табуучунун аты-жөнү жана дареги, ошондой эле кыскача сапаттамасы жана 
кээде ойлоп табуунун чиймеси же сүрөтү камтылат. 
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а) b)

Оюн: Детектив-патент билерманы*

Төмөндөгү суроолорго жооп берүү үчүн ИМБДУнун веб-сайтынан РСТ 
бюллетенинин онлайн вариантынан издөө функциясын пайдалан, төмөнкү дарек 
боюнча:
 http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp

Айтып берүү:

Баштаардан мурда: 
беттин жогорку бөлүгүнөн бардык жумаларды («all») танда ; 
беттин төмөнкү бөлүгүнөн чагылдырылган параметрлерин («display options»)  
ач жана сүрөт үчүн («image»), реферат үчүн («abstract») жана биринчи ойлоп
 табуучуну («first inventor») белгиле.
Издөө процессинде:  оператору менен кошулган ар кандай 
«and» сөздөрдү пайдалануу менен издөөнүн параметрин такта.

 (1) Төмөнкү ойлоп табуулар үчүн «WO» номерин тап:

а)«Гибсон мьюзикал 
инструментс» (Gibson 
Musical Instrunents) 
компаниясы тарабынан 
ойлоп табылган санариптик 
электрогитара (digital guitar);

Джеффри Сильверман 
Jeffrey Silverman) ойлоп 
тапкан такасы тунук 
балдардын бут кийими 
(shoe with seethrough sole 
for toddlers);

* Жоопторду 59-беттен кара.
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Түркияда ойлонуп табылган 
зымсыз клавиатура (wireless 
keyboard);

Бразилиядан таттуу оюнчук 
(sweet toy);

Жаңы Зеландиядан 
энчилүү открытка
(personalized postcard);

Түштүк  Кореядан 
уурдоодон коргогучу бар 
рюкзак (anti-theft sack);

«паззл» тибиндеги орус баш 
катырмасы (Russian puzzle);

Германиядан энергия 
үнөмдөөчү лампа
(energy saving lamp) 



a)
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2) Кээ бир продуктуларда ушундай көп жаңы элементтер камтылгандыктан, 
алар бир нече патенттердин таасирине туш келиши мүмкүн. Мисалы, «Сони» 
компаниясы тарабынан жаратылган «Qrio» робот-андроиди .

«Qrio» роботунун төмөнкү элементтери үчүн «WO» номерин табууга аракет 
кылып көр:  

Эки бут менен басуу 
аркылуу жылып жүрүү үчүн 
түзүлүш (two-legged 
locomotion);

Роботко тегиз эмес жерде 
жүрүүгө мүмкүндүк берген 
бут (foot, which allows it to 
walk on irregular surfaces);
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35

«Qrio» роботунун төмөнкү кыймылдарды 
   аткарууга жөндөмдүүлүгү:

үн командаларын түшүнүп 
билүү (recognize voice 
input); 

жүзүнөн таанып билүү 
(recognize a face);

эмоцияларды билдирүү 
(display emotion).

пайдалануучу менен сүйлөшө 
билүү (have a dialogue with a 
user);
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 КАНТИП ОЙЛОП ТАБУУЧУ

«Балдарды көңүл коюп уккула...кээде аларда силердин башыңарга эч качан 
келбеген идеялар пайда болот» - Александр Белл

Фильмдерде көпчүлүк учурларда ойлоп табуучуларды акылынан адашкандар же 
наалымалар катары көрсөтүшөт. Иш жүзүндө бардык ойлоп табуучулардын 
жалпы мүнөздөрү болуп чыгармачылык, дилгирлик жана өжөрлүк эсептелет. 
Ошондуктан жаш курагына, жынысына, терисинин түсүнө жана жарандыгына 
карабастан ар бир адам ойлоп табуучу болуп калуусу таң калыштуу эмес. 

Өзгөчө көпчүлүк учурда жаштар ойлоп 
табуучулар болуп калышат. Таланты 
жана чыгармачылык жөндөмдүүлүгү 
боюнча жаш ойлоп табуучулар улуу 
кесиптештеринен эч кем калышпайт. 
Бирок  алар  ой  жүгүртүүнүн  аз 
стереотиби чоң ынтызарлыгы менен 
айырмаланышат. Дал ошолор - азыр 
жаш болуп тургандар биздин дүйнөнү 
өркүндөтүшөт.  

Эми, ойлоп табуулар жана патенттер 
жөнүндө сен көп билген соң, өзүң дагы 
ойлоп табуучу боло аласың. Ойлоп 
табуучулук процессти түшүнүү сага 
андан ырахат алууга жана көптөгөн 
көйгөйлөрүн болтурбоого жардам 
берет. Ойлоп табуучулук процессте 
төмөнкү этаптарды  карман:

ИМБДУнун “2003 - жылдын 
көргөчтөрүнүн жана ойлоп 
тапкычтарынын олимпиадасы”
конкурсунун Жаны Зеландиялык 
жеңүүчүлөрү өзүлөрүнүн “Брайль 
менюсу” ойлоп табуусу менен.
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Courtesy of CONICYT Chile

(1) Керектөөнү же көйгөйдү аныкта

Биринчи кезекте сага кандайдыр бир жаңы нерсени жаратууга түрткү берүүчү 
идея болуусу зарыл. 

Эгерде сага дүкөндөрдүн текчелеринде жаткан буюмдар жакпаса, андан 
жакшыраак бир нерсени ойлоп тап! 

Эгерде сенде, өзүңө жана тааныштарыңа тигил же бул милдетти ыкчам 
аткарууга жардам бере турган идея бар экендигин сезсең, анда ойлоп тап! 

Жаш ойлоп табуучулар жөнүндө кыскача маалымат:
Серхио Меса, Эдуардо Гонсалес жана Алехандро Мурейра 

Чилиде жашаган бул мектеп окуучу жаш ойлоп табуучулар өз өлкөсүнүн 
кургакчыл келген түндүк райондорунда ичилүүчү сууну алуунун жөнөкөй, арзан 
жана экологиялык таза  ыкмасын табууну  к аалашк ан.  Көптөгөн 
эксперименттерден кийин алар күн энергиясынын жардамы менен деңиз суусун 
тузсуздандыруунун жаңы ыкмасын иштеп чыга алышкан. 

2004-жылы алардын долбоору Илимий-техникалык изилдөөлөр боюнча улуттук 
комиссиянын (CONICYT) илимий конгрессинин калыстар тобуна чоң таасир 
эткен. Азыркы мезгилде жаш ойлоп табуучулардын орнотмосу сериялап 
чыгарылат, бул алынган ичилүүчү суунун санын бир кыйла көбөйтүүгө мүмкүндүк 
берет. Жаштар ошондой эле Чилинин түштүк райондорунун жашоочуларын 
өзүлөрүнүн  ойлоп табуусун пайдаланууга жана ичүүгө, тамак даярдоого жана 
сугарууга  ичилүүчү сууну көбүрөөк алууга үйрөтүүгө дилгирленүүдө.

БОЛУУ КЕРЕК
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Courtesy of Intel Corporation

(2) Изилдөө жүргүз

Сен керектөөнү же көйгөйдү таап, аны кантип чечүүнү ойлонгондон кийин, 
изилдөө жүргүзгөнгө убакыт келип жетет. Ал үчүн сенин идеяңа тиешелүү бардык 
илимий-техникалык маалыматты чогултууң керек.

Маалыматты изилдөө үчүн окуу китептеринде дайыма эле зарыл болгон 
маалымат боло бербейт. Кошумча, кыйла кеңири маалыматты китепканалардан 
жана Интернеттен табууга болот. Окутуучулардан жана китепкананын 
кызматкерлеринен жардам жана кеңеш сурагандан эч качан тартынба. 

Он тогуз жаштагы кытайлык Юаньчэнь Чжу өз алдына жакшыртылган сапаттагы 
үч өлчөмдүү компьютердик графиканы генерациялоонун кыйла тез 
программасын иштеп чыгуу максатын койгон. Ал сүрөттөрдү деталдаштыруунун 
даражасын жогорулатууну жана аларды түзүүнүн убактысын кыскартууну 
каалаган. Бул үчүн Чжуга математиканы жана программалоону терең 
өздөштүрүүгө туура келген. Ал ийгилик дал ушул билимдерге көз каранды 
экендигин түшүнгөн. 

Анын эмгектери текке кеткен жок – 2004-жылы ал «Интел» компаниясынын Эл 
аралык илимий-техникалык көргөзмөсүнүн жеңүүчүлөрүнүн бири болуп калган 
жана сыйлык катарында 50 миң доллар жана кубаттуу компьютер алган. Чжу 
жогорку даражадагы деталдашуусу менен кыймылдуу объектилердин 
графикалык сүрөттөрүн ыкчам генерациялоо ыкмасын иштеп чыккан. Бул ыкма 
үч өлчөмдүү оюндарда, виртуалдуу реалдуулукта, визуалдаштыруунун 
медициналык тутумдарында жана авиатренажерлерде пайдаланылышы 
мүмкүн. 

 Ойлоп табуучу жөнүндө кыскача маалымат: Юаньчэнь Чжу



- Томас  Алва  Эдисон
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(3) Стереотиптерди карманбай, эксперимент жаса

«Менин жолум болбой калган жок. Мен жөн гана иштебеген 10 миң ыкма 
таптым»

«Эгерде түзүлүш ойлогондой иштебей калса, бул пайдасыз болуп калды 
дегенди билдирбейт»

Изилдөөнү аяктагандан кийин, эксперимент жасап башта жана өз ойлоп табууң 
иштеп кетмейинче кайра иштеп чыга бер. Эксперименттер жөнүндө жазып 
жүрүүнү жана протопиптердин чиймесин жасоону жана ойлоп табуунун акыркы 
вариантын жазып коюуну унутпа. 

Ушул этапта чыдамдуулук жана өжөрлүк көрсөтүү абдан маанилүү. Эгерде 
ийгилик дароо келбесе үмүтүңдү үзбө. Эсиңде болсун, ойлоп табуучулардын 
көпчүлүгү каалаган натыйжага жеткичекти көптөгөн каталарды кетиришкен. 

Ошондой эле эсиңде болсун, ушул этапта жаңы идеяларга ачык бойдон калуу 
маанилүү. Бир караганда “ийгиликсиз” болгон эксперименттер күтүлбөгөн 
укмуштуудай натыйжаларга алып келиши мүмкүн. Эгерде эксперимент 
ийгиликсиз аяктаса, буга башка өңүттөн карап көрүүгө аракет кыл: “ийгиликсиз” 
натыйжаны башкача жол менен пайдаланууга болуп жүрбөсүн? 
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Ойлоп табуу жөнүндө кыскача маалымат: 
«Post-It®» стикерлери

1968-жылы «3М» компаниясынын окумуштуу-изилдөөчүсү Спенсер Сильвер 
жабышкак тасма үчүн бекемирээк желимди иштеп чыгуу менен алектенген. 
Бирок, эксперименттердин натыйжасында бекем желимдин ордуна ал 
тескерисинче начар желим алган. Жаңы желимдин мүнөздүү өзгөчөлүгү болгон: 
аны бир нече жолу пайдаланууга болот эле жана өзүнөн кийин жабышкак из 
калтырчу эмес. 1970-жылы Сильвер аны кайда колдонууга боло тургандыгын 
анык билбесе дагы, бул желимди патенттөөнү чечкен.

Төрт жылдан кийин Сильвердин кесиптештеринин бири Арт Фрай “ийгиликсиз” 
эксперименттин натыйжасында жаратылган желимди колдонуунун жолун 
тапкан. Фрайды китептин арасына салынуучу тасма (чөп кат) катары 
пайдалануучу кагаздын айрыктары түшүп кетип тажатып жүргөн. Бир жолу ага 
чөп катты китептин бетине бекитүүгө жана андан кийин китепти бузбастан 
кагаздан аны чыгарып алуу үчү Сильвердин желимин пайдалануу идеясы келген. 
Идея иштеп кеткен. 

Дал ушунун өзү бүгүнкү “стикерлер” (Post-it® notes) деген аталыштагы белгилөө 
үчүн жабышкан баракчаларды иштеп чыгуунун башталышы катары кызмат 
кылган. Стикерлерди бүткүл дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдар 
пайдаланышат, бирок, эгерде ойлоп табуучу өзүнүн 
“ и й г и л и к с и з ”  э к с п е р и м е н т и н и н  н ат ы й ж а с ы н 
пайдалануунун башка, күтүлбөгөн ыкмасына көңүл 
бурбаган болсо, алар ошол бойдон пайда болбой да 
калмак.

 (4) Патентке өтүнмө бер
Биз билгендей, патенттик өтүнмөнү тариздөө процесси көп убакытты жана күч-
аракетти талап кылышы мүмкүн, ошондуктан көпчүлүк ойлоп табуучулар ушул 
этапта юристин кызмат көрсөтүүлөрүнө кайрылууга артыкчылык беришет. Сен 
буга чочубай эле кой! Жаш ойлоп табуучулар башка жактын жардамысыз эле 
патенттерди ийгиликтүү тариздеген көптөгөн мисалдар бар. Ойлоп табууга 
патент алуунун сени үмүттөндүргөн пайдасы жөнүндө эсте, ошондой эле патент 
тариздебей коюуну чечип, сен эмнени тобокелдикке салганы турганыңды 
унутпа.  
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Сенин ойлоп табууң “иштеп” баштаары менен, Интернеттин жардамы менен  
дүйнөдө кимдир бирөө ушуга окшогонду ойлоп тапкан жок бекен, такта. Издөөнү 
сенин өлкөңдүн патенттик ведомствосунун, РСТнин бюллетенинин расмий 
сайтын же Интернет тарамынын кадимки издөө модулун пайдалануу менен 
жүргүзүүгө болот. Эгерде сенин ойлоп табууң патентке жөндөмдүүлүктүн үч 
шартын канааттандыраарына жана анын жардамы менен акча табууга 
болооруна ишенсең, юрист-патент таануучу менен кеңешип туруп, патентке 
өтүнмө бер.

Жаш ойлоп табуучу жөнүндө кыскача маалымат: Джини Лоу  
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Бала кезинде Джини кол жуугучка жетүү үчүн пластик отургуч-астына койгучка 
чыкчу. Бул отургуч жетишээрлик ыңгайлуу болгон, бирок чакан ваннада бекем 
эмес болуп, көп орун ээлеген. Андан тышкары, Джининин атасы жаңылышып ага 
чыга калганда ал тез эле сынып калчу. Бала бакчага барып жүргөн кезинен эле 
Джини бул көйгөйдү чечүүнү максат кылган. Жакынкы чарба дүкөнүнө барып, 
тактайларды, бурама мыктарды, илмектерди жана магниттерди сатып алып, ал 
бекем, үстү ачылма отургуч-астына койгучту жасаган. Джини жана анын кичүү 
инилери менен сиңдилери кол жуугучка жетип, андан кийин, аны тар жайда аз 
орунду ээлеши үчүн кайрадан жыйып койсо болот эле.

Ойлоп табуучулардын жергиликтүү ийриминдеги досторунан жактыруу алгандан 
кийин, Джини юрист жалдап, патентке өтүнмө берген. Ал болсо, ойлоп табуунун 
техникалык деңгээлин аныктоого жана патентке өтүнмө толтурууга (анын ичинде 
чиймелерди жасоого жана балдардын отургуч-астына койгучунун сыпаттамасын 
жазууга) жардам берген. 1992-жылы 11 жаштагы Джининин “шкафтын эшиги үчүн 
бүктөмө отургуч-астына койгуч” деген ойлоп табуусу АКШнын № 5 094 515 
патентин алган. 
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(5) Конкурска катыш

Өз ойлоп табуусун дареметтүү инвесторлорго жана сатып алуучуларга 
көрсөтүүнүн эң сонун ыкмасы – илимий-техникалык конкурска же ойлоп 
табуулардын конкурсуна катышуу. Сенин өлкөңдө өткөрүлүүчү жергиликтүү 
жана улуттук конкурстар жөнүндө маалыматты сен өзүңдүн окутуучуңдан алсаң 
болот. 

Жергиликтүү жана улуттук конкурстарда жеңишке жетишүү менен, сен эл 
аралык конкурска чакыруу ала аласың. Мындай конкурстар сага дүйнөнү көрүүгө 
жана башка өлкөлөрдүн жаш ойлоп табуучулары менен таанышууга мүмкүндүк 
берет. 

Эл аралык конкурстардын жеңүүчүлөрү окууга жана такшалмадан өтүүгө 
акчалай сыйлыктар, стипендиялар, ошондой эле жаңы жерлерге төлөнгөн 
баруулар түрүндө сыйлыктарды алышат. ИМБДУ ошондой эле жаш ойлоп 
табуучуларды бүткүл дүйнөдө өткөрүлүүчү ар кандай иш-чараларда алтын 
медалдар менен сыйлайт. 

Бирок, унутпа, бул конкурстарда эң башкысы – жеңиш эмес, катышуу. Илимий 
издөө жана эксперименттер процессинде сенин ойлоп табууңа байланышкан 
илимий тармак жөнүндө көп жаңы нерселерди билесиң. Ал эми конкурстарда 
болсо, сага турмушта зарыл болгон мамиле түзүүгө үйрөнөсүң. Андан тышкары, 
ойлоп табууну конкурстун калыстар тобуна көрсөтүү жана анын иштөө 
принциптерин түшүндүрүү керек болот. Сенин ойлоп табууңдун талкууга 
түшүүсү, эгерде сен кийин аны сатам деп чечсең, ошого карата сенин 
тажрыйбалуу болушуңа жардам берет. Конкурстар ошондой эле сенин ойлоп 
табууңа айланаңдагылардын мамилесин жана, эгерде буга зарыл келип чыкса, 
аны андан ары өркүндөтүүнүн жолдорун тактоого мүмкүндүк берет. 
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Өз ойлоп табууңду конкурска коюу жөнүндөгү ойдун өзү коркунуч жаратышы 
мүмкүн, бирок, көпчүлүк жаш ойлоп табуучуларда конкурска катышуу жөнүндө 
эң жагымдуу эскерүүлөр калат. Ал эми түйшөлткөн көйгөйүңдү улуу адистер 
жана кесиптеш-курбуларың менен талкуулоо мүмкүнчүлүгү бардык короткон 
күч-аракеттериңди актайт. Кыскасын айтканда, конкурста жеңишке жетпей 
калсаң, көңүл чөктүрүп капа болбо! Көптөгөн жаш ойлоп табуучулар 
конкурстарда жеңип чыгышкан эмес, бирок, ошого карабастан, көптөгөн таң 
каларлык ийгиликтүү жана патентке жөндөмдүү ойлоп табууларды жаратышкан. 

Ойлоп табуучу жөнүндө кыскача маалымат:
Райан Паттерсон

2001-жылы 17 жаштагы Райан Паттерсон «Интел» компаниясынын Эл аралык 
илимий-техникалык көргөзмөсүндө колледжде окууга 50 миң доллар өлчөмүндө 
стипендия утуп алган. Анын “Брайлдын кол кабы” деп аталган ойлоп табуусу 
жаңдоолор тилин текстке которууга мүмкүндүк берет, бул укпаган жана 
сүйлөбөгөн адамдардын жаңдоо тилин билбегендер менен сүйлөшүүсүн 
жеңилдетет.
Райндын ойлоп табуусу конкурстун калыстар тобуна эле 
эмес, пресса өкүлдөрүнө да таасир калтырган. «Тайм» 
журналынын 2002-жылдын 18-ноябрдагы санында 
Райндын кол кабы жылдын мыкты ойлоп табууларынын 
бири деп аталган. 
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Жаштардын эл аралык илимий-техникалык конкурстарынын жана 
ойлоп табуулар конкурстарынын сайттарына шилтемелер: 

«Интел» компаниясынын Эл аралык илимий-техникалык көргөзмөсү  
(Intel  ISEF)
1950-жылдан баштап негизинен “Интел” корпорациясы тарабынан 
каржыланган бул көргөзмө  жыл сайын май айында АКШда өткөрүлөт.  
http://www.sciserv.org/isef/

Европа Бирлигинин жаш окумуштуулар конкурсу
Европа комиссиясы жыл сайын өткөрүүчү бул конкурска Европанын 
жана айрым европалык эмес мамлекеттердин жаш окумуштуулары 
жана ойлоп табуучулары катышат. 
http://europa.eu.int/comm/research/youngscientists/index2.htm

Жаш ойлоп табуучуларды сыйлоо
2000-жылдан бери «Хьюлетт Пакард» компаниясынын Азия-Тынч 
океан бөлүмү жана «Фар Истерн экономик ревью» журналы тарабынан 
өткөрүлүүчү бул конкурс Азия аймагынын университеттеринин 
студенттеринин ойлоп табуучулукка умтулуусун колдоого арналган.  
http://www.feer.com/yia/YIA_main.html

EUREKA – Инновациялардын, изилдөөлөрдүн натыйжаларынын жана 
соңку технологиялардын бүткүл дүйнөлүк көргөзмөсү
Жыл сайын өткөрүлүүчү бул көргөзмө Бельгиянын Соода палатасы 
тарабынан уюштурулуп, атайын жаш таланттарды (25 жашка 
чейинкилерди) сыйлоого арналган “Жаш ойлоп табуучулар үчүн 
сыйлык” деген программаны камтыйт. 
http://www.eureka-international.com/

Ойлоп табуулардын, соңку технологиялардын жана продуктулардын эл 
аралык көргөзмөсү
Жыл сайын өткөрүлүүчү бул иш-чара Швейцариянын федералдык 
өкмөтү, ошондой эле Женева кантону жана шаары тарабынан 
өткөрүлөт. Бул конкурста ыйгарылуучу көп сандаган сыйлыктар 
ИМБДУнун сыйлыктарын, анын ичинде мыкты жаш ойлоп табуучуга 
алтын медалда  камтыйт. 
http://www.inventions-geneva.ch/gb-index.html
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Абайла

(6) Өз ойлоп табууңду коммерциялаштыр

“Иштөөчү” ойлоп табууну жаратууга жана ага патент тариздөөгө кетирген ушунча 
күч-аракеттерден кийин, көптөгөн ойлоп табуучулар ушуну менен токтоп 
калышкандыгы өкүндүрөт. Өз ойлоп табууңдан акча табуунун жалгыз ыкмасы – 
бул, аны сатуу экендигин унутпоо керек. Коммерция жаатында ийгиликтүү ойлоп 
табуулар адамдар тарабынан пайдаланылуучу өндүрүш ыкмаларын өзгөртүүгө 
жөндөмдүү болгон болуп калышат. инновациялар 

“Иштөөчү” ойлоп табууну жаратуу, башка адамдардын пайдаланылуусуна 
жарайт жана ага патент тариздөө – болгону сыйлык алууга биринчи кадам. 
Ойлоп табуу канчалык сонун болбосун, эгерде ал жөнүндө эч ким билбесе, аны 
сатып алуучулар табылбайт.  

Жогоруда айтылгандай, ойлоп табууга сатып алуучулардын жана жалпыга 
маалымдоо каражаттарынын көңүлүн буруунун жакшы ыкмасы болуп, илимий-
техникалык көргөзмөлөргө жана ойлоп табуулардын көргөзмөсүнө катышуу 
эсептелет. Ойлоп табууну пайдаланууга лицензия берүү дароо жана ашыкча 
убаракерчиликсиз андан акча табууга мүмкүндүк берет – өндүрүш чыгымдарын 
инвесторлор өздөрү жапсын, ал эми сатууну жогорулатуу боюнча маркетологдор 
өздөрү иш алып барышсын. Сенин өлкөңдө чакан бизнес маселелери боюнча 
иш алып барган уюм сага дараметүү сатып алуучулар менен байланышууга 
жардам берет же сенин ойлоп табууңду кантип коммерциялаштыруу мүмкүн 
экендигин айтып берет. Тиешелүү маалыматты сен ошондой эле, төмөнкү дарек 
боюнча, ИМБДУнун чакан жана орто ишканаларга арналган Интернет-
беттеринен таба аласың: http://www.wipo.int/sme.

Эми сен ойлоп табуучулук жана патент алуу – оңой жана тез 
бүтүүчү иш эмес экендигин билесиң. Сенин ойлоп табууңду 

коммерциялаштыруу тез жана оңой болот деп ойлобо.
Ушул этапта шашып кеткен ойлоп табуучулар алдамчылыктын 
курмандыктары болуп калышат жана акчадан гана эмес, өз ойлоп 
табууларынан да ажырап калышат. Сенин ойлоп табууңду 
лицензиялоо же коммерциялаштыруу жөнүндө кайсы болбосун 
макулдашууларга кол коюуда абдан дыкат бол. 
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Courtesy of Natural Pulping® AG

Ойлоп табуучу жөнүндө кыскача маалымат:
Свен Зигль

Бул жаш немец ойлоп табуучусу кадимки целлюлоза-кагаз өндүрүүдө абанын 
жана суунун булгануусу, жана токойлордун жок болуу көйгөйлөрү боюнча иш 
алып барчу. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн Свен кагазды самандан, камыштан жана 
сөңгөк ордуна кендир буласынан өндүрүүнүн түп тамырынан жаңы, экологиялык 
таза процессин иштеп чыгууну чечкен. 

Свен ойлоп тапкан целюлоза өндүрүүнүн табигый ыкмасы бир катар 
сыйлыктарды, анын ичинде 1995-жылы Европа биримдигинин жаш 
окумуштуулар конкурсунда биринчи сыйлыкты алган. Андан көп өтпөй Свен өз 
ойлоп табуусуна улуттук патент алган жана эл аралык патентке өтүнмө берген, 
ал эми 1997-жылы атасынын көмөк көрсөтүүсү менен жеке компаниясын 
негиздеген. Инвесторлорду тартуу үчүн Свен кеңири бизнес-план түзгөн жана 
анын ойлоп табуусу бул тармактын өкүлдөрүн кызыктыра тургандыгын билүү 
үчүн Түштүк Африкадагы (целюлоза-кагаз өндүрүшү үчүн сөңгөктүн 
жетишсиздиги байкалган жердеги) целюлоза өндүрүүчүлөр менен 
байланышкан.

Азыркы мезгилде Свен табигый целюлоза өндүрүү боюнча өзүнүн компаниясын 
жетектейт, анда 25 адам иштейт. Компания курчап турган чөйрөгө зыян 
келтирбей турган арзан кагаз өндүрүүгө 
адистештирилген. 



1)

2)

3)
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Оюн: Патенттерге  саякат

Бул стол үстүндөгү оюн сага жана сенин жолдошторуңа патенттер жана ойлоп 
табуулар жөнүндө алган бардык билимдерди бекемдөөгө мүмкүндүк берет.

Оюндун эрежелери:

Ар бир катышуучу оюн учурунда көрсөтө турган анча чоң эмес ойлоп 
табуунун үлгүсүн табат же 49-беттен ойлоп табуунун сүрөтүн кесип алат.

Кезек менен тыйынды ыргыткыла. Тыйын кайсы бети менен түшкөндө 
ойлоп табуу эки торчого жана кайсынысы – үч торчого алдыга жылаарын 
алдын ала аныктап алуу керек.

Түшкөн так сандагы упайлар менен акыркы торчого жеткен адам утат. 
Марага жетүүгө керек болгон сандан ашыкча упай түшкөндө, сан канчага 
ашык болсо,ошончо торчого артка жылуу керек.
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40)37)

35)

33)

31)

30)

15)
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8)Сенин 

экс
периментт

ериң 

ийги
ликт

ерге
 ж

етт
и.

Сенин ойлоп та
буу

ң 

“и
ште

п ж
ата

т” 
– 16га

  

өт

Сен өзүңдүн 
ийгиликсиз 
эксперименттериң
дин биринин 
натыйжасын 
пайдалануунун 
жаңы ыкмасын 
таптың-14кө өт

Сенин ойлоп 

табууң менен 

эксперименттер 

ойдогудай болгон 

жок – 5ке кайт

Сен патент 

тариздөөнү унутуп 

калган ойлоп 

табууну кимдир 

бирөө уурдап 

алыптыр - 9га кайт

Сенин ойлоп 
табууң ушунчалык 
ийгиликке 
жетишти, сен аны 
чыгаруу үчүн 100 
адам жалдап 
алсаң дагы болот 
- 43 ге өт

Сен патент алган 

ойлоп табуунун 

жардамы менен 

илимдин тиешелүү 

жаатындагы 

билимимдер 

өркүндөтүлдү - 41ге 

өт

Сен өзүңдүн 
патенттелген ойлоп 
табууңа лицензия 
сата алдың - 38ге өт

Кимдир бирөө сенин 
патентиң менен 
таанышыптыр жана 
сенин ойлоп табууңа 
акча каражатын 
жумшаганга 
ниеттенүүдө - 36ге  
өт

Сен өзүңдүн ойлоп 

табууңду 

жарнамалаган 

жоксуң, 

ошондуктан эч ким 

аны сатып алган 

жок - 27ге кайт

РСТнин жардамы 

менен сенин ойлоп 

табууң чет 

өлкөлөрдө 

корголууда - 34ге  өт
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43)

28) 26)

25)

22)

19)

4)

1) С
ТАРТ

ПАТЕНТТЕРГЕ САЯКАТ

✂

Куттуктайбыз!

Сенин патенттелген 

ойлоп табууң турмуш-

тиричиликти жакшы 

багытка бурууга 

жардам берди

 Сен эл аралык 

патентке өтүнмө 

берген жоксуңбу - 

24кө кайт

 Сен өзүңдүн патенттелген ойлоп табууңду башкалар уруксатсыз 
пайдаланганы тууралуу ишти утуп алдың - 32ге өт

сенин өлкөң РСТнин 

катышуучусу болуп 

саналат- 29га өт

Мындан аркы изилдөө сенин ойлоп табууң жаңы эмес 
экендигин 
далилдеди - 13кө кайт

Сенин өлкөңдүн 

Өкмөтү сага 

патент берди - 

27ге өт

Сенде көйгөйлүү 

маселени чечүү 

үчүн ойлоп табуу 

идеясы келип 

чыкты-7ге өт

Сен чечүү өтө зарыл 

болгон көйгөйдү 

аныктадың
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КОРУТУНДУ 

Жаңы продуктуну же процессти ойлоп 
табуу, ага патент тариздөө жана аны 
коммерциялаштыруу дайыма эле оңой 
боло бербейт. Бирок буга кайрат кылган 
ойлоп табуучулар көп жаңы нерсени 
билишет жана процесстин өзүнөн 
канааттануу алышат. 

Ойлоп табуу бир нерсени өндүрүү 
ыкмасын өзгөрткөндө, ал инновация 
болуп калат. Инновациялар илимдин, 
техниканын жана адамзат 
прогрессинин кыймылдаткычы болуп 
эсептелишет, ал эми бул болсо, кайсы 
болбосун ойлоп табуучу үчүн эң 
жогорку сыйлык.

Өзүңдүн кыялдарыңдын, билимдериңдин жана 
ынтызарлыгыңдын  натыйжасында сен жаңы муундун 
ойлоп табуучуларынын бири болуп кала аласың. 
Сенин ойлоп табууларың дүйнөнү жакшы жагына 
өзгөртүүгө жардам берет. 

ОЙЛОР
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ОЙЛОП ТАБУУНУН ЖУРНАЛЫ

Бул көйгөйдү чечүүнүн мүмкүн болгон бир нече ыкмаларынын тизмесин түз:  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Бир, эки фраза менен  сен чечкиң келген көйгөйдү сыпаттап жаз:



1) Оң корутундулар   Терс корутундулар

2) Оң корутундулар  Терс корутундулар

3) Оң корутундулар

4) Оң корутундулар

5) Оң корутундулар  
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Чечүүнүн тизмедеги ыкмаларына тиешелүү жеткиликтүү маалыматты 

изилде. Ар бир чечимге карата корутундуларды оң жана терс бөлүмдөргө 

бөл. (Чечимдин оң корутундуларынын мисалдары:чечимди техникалык 

ишке ашырууга болот же прототипти өндүрүү үчүн материалдар эркин 

жеткиликтүү. Терс корутундулардын мисалдары: буга окшош чечим мурда 

патенттелген же прототипти өндүрүү үчүн материалдар өтө кымбат.) 

Терс корутундулар

Терс корутундулар

Терс корутундулар
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Керектүү эксперименттерди жүргүз, өз чечимиңдин прототибин түз (Сен оң 

корутундулардын эң көп санын жана терс корутундулардын эң аз санын тапкан 

чечимге карата эксперимент башта. Терс корутундуларда сыпатталган 

көйгөйлөрдү кантип чечүү жөнүндө ойлонуп көр. Мисалы: кымбат 

материалдарды арзаныраак материалдарга алмаштырууга же патенттелген 

чечимди изилдөө процессинде табылгандарды өркүндөтүүгө болобу.)

Өз эксперименттериңдин натыйжаларын жаз:

Эксперименттердин жүрүшүндө кандай көйгөйлөргө туш болдуң?

Сен ал көйгөйлөрдү чечтиңби?
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Сен өз ойлоп табууңдун жумушчу прототибин жарата алдыңбы?

(Эгерде эксперименттердин натыйжасында прототип жарата албай калсаң, 

өзүңдүн алгачкы тизмеңден башка чечимди иштеп чыкканга аракет жасап көр. 

Ийгиликсиз эксперименттердин натыйжаларын дароо жок кылба! Балким, 

кокустан ийгиликсиз эксперименттин кызыктуу натыйжасына жаңы колдонуу 

табууга болот?)

Прототиптин ишине баа бер:

Жакшыртууга болобу? Эгер болсо, кантип? 

(Сен прототиптин ишине канааттангычакты эксперименттерди 

уланта бер)

Өз ойлоп табууңа аталыш бер:

Датасы:

Аты-жөнүң жана колуң:
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ОЮНДАРГА

ЖООП

Оюн: Байыркы цивилизациялардын ойлоп табуулары

Батперек. Байыркы Кытайдын батперектери биринчи учуучу аппараттар 
болуп эсептелет. Жазма булактарга ылайык, биринчи батперектер 
Кытайда мындан 2000 жылдан ашык убакыт мурда жаратылган. Алар 
жыгачтан жасалган жана алардын чоңдугу абага адамды көтөрө 
тургандай болгон. Кагазды ойлоп табышкандан кийин (ошол эле 
Кытайда) кагаз жыландар пайда болгон, алар бир кыйла арзан жана 
таанымал болгон. Биздин күндөрдө дүйнөнүн бардык булуң-бурчтарында 
бардык жаш курагындагы адамдар батперектерди учуруу менен 
алектенишет.

Лыжалар. Биринчи лыжалар мындан 8000 жылдан ашык убакыт мурда 
пайда болгон. Аларды чыгаруу үчүн материал болуп жыгач кызмат кылган. 
Мындай лыжалар археологдор тарабынан ХХ кылымдын 60-жылдарында 
Россияда Уралда табылган. Лыжалардын алдыңкы учтары бугунун башы 
сымал кесилген. Ал ылдамдыкты гана символдоштурбастан, лыжа 
тебүүчүнүн туруктуулугун жогорулаткан жана зарыл учурда токтоткучтун 
милдетин аткарган.

Кар көз айнектери. Алясканын аймагында жашаган эскимостордун ата-
бабалары жыгачтан кар көз айнектерин мындан 2000 жыл мурда ойлоп 
табышкан. Бул көз айнектер “кар сокурдугунун” (кардан чагылган күндүн 
нуру көзгө зыян келтириши мүмкүн) алдын алууга жардам берген. Көз 
айнектерде көздөр үчүн ичке тешиктер жасалган, ал көз айнек көзгө 
жакын болгондо так панорамалык көрүнүштү камсыз кылган. 
Мергенчилик учурунда мындай курал эскимосторго баштарын 
бурбастан илбээсинге байкоо салууга жардам берген, бул аларга чоң 
артыкчылык берген, анткени кичинекей эле кыймыл жаныбарды 
чочутушу мүмкүн. 

Маяк. Биринчи белгилүү маяк биздин заманга чейин болжол менен 280-
жылы Египетте, Александр булуңундагы Фарос аралында тургузулган. 
Бул мунара Фарос Александрийский деген аталышка ээ болгон. Ал 
пайдалуу ойлоп табуу гана болбостон, ааламдын жети кереметинин 
бири болуп эсептелген. Маяктын бийиктиги 120 метрди түзгөн. Ал 
таштан жана мрамордон курулган, ал эми кемелерди гаванга багыттоочу 
жарык жылмаланган колодон жасалган күзгүлөрдүн жардамы менен 
таркаган, алар дайыма күйүп турган чоң жалынды чагылдырып турган.
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Бумеранг. Бумеранг ийилген формадагы жыгач болуп саналат, ал 
ыргытканда кайра кайрылып келет. Ал мындан 10 миң жыл илгери 
Австралиянын аборигендери тарабынан ойлонуп табылган. Бумерангдар 
курал катары мергенчиликте жана согушта пайдаланылган. Биздин 
күндөрдө бумерангды ыргытуу – спорттун жайылтылган түрү.

Дөңгөлөк. Биринчи дөңгөлөк азыркы Ирактын байыркы Месопотамия 
катары белгилүү болгон райондорунун биринде табылган. Бул дөңгөлөктүн 
жашы 5000ден ашуун жылды түзөт. Биринчи дөңгөлөктөр чопо менен иштөө 
үчүн (карапа айлампасы) пайдаланылган, кийинчерээк аларды оор 
жүктөрдү ташуу үчүн арабаларга беките башташкан. Биздин күндөргө чейин 
дөңгөлөктү пайдалануунун бул эки ыкмасы тең жеткен. Дөңгөлөктөр 
ошондой эле сааттардын жана башка механизмдердин ажыратылгыс 
бөлүгү болуп эсептелет.

Шоколад. Болжол менен мындан 2000 жыл мурда азыркы Мексиканын 
аймагында ацтектер шоколаддан королдордун ичимдигин жасашкан. 
«Ксокоатль» ичимдиги шоколаддын абдан кымбат аралашмасын, ачуу 
калемпирди, жүгөрү унун жана сууну камтыган. Бул ачуу аралашма испан 
басып алуучуларына жаккан эмес, алар ачуу калемпирди кант, корица жана 
ваниль менен алмаштырышкан.

Оюн:  Ойлоп табуучуну тап

Габриель Фаренгейт - сымап термометри жана температуранын 
шкаласы. 
1714-жылы Прусиялык физик Габриель Фаренгейт сымап термометрин 
ойлоп тапкан. Ага чейин 100 жыл мурда Галилео Галилей ойлоп тапкан суу 
термометри болгону болжолдуу температураны көрсөткөн жана тактыгы 
боюнча сымап термометрге жеткен эмес. Габриель Фаренгейт ошондой эле 
температуранын шкаласын – Фаренгейт шкаласын ойлоп тапкан, аны ал ар 
кандай суюктуктардын кайноо чекитин аныктоо үчүн пайдаланган.

Алессандро Вольта – аккумулятордук батарея
1800-жылы италиялык граф Алессандро Вольта туруктуу электр тогун 
генерациялоонун биринчи ыкмасын ойлоп тапкан. “Вольттун мамысы” 
аталышын алган анын азыктануу элементи мамыга бириктирилген, туз 
эритмеси сиңирилген картон дисктер менен бири биринен бөлүнгөн жез 
жана цинк дисктеринен турган. Электр тогу элементке жогору жана төмөн 
жагынан бириктирилген өткөргүчтөр аркылуу өткөн. Бул түзүлүш 
адамзаттын тарыхында биринчи токтун чакан булагы болуп калган, ансыз 
бүгүнкү күндө жайылтылган көптөгөн электр алеттери болмок эмес. Бул 
жааттагы көрүнүктүү жетишкендиктери үчүн граф Вольттун урматына 
чыңалууну өлчөө бирдиги - «вольт» деп аталган. 
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Луи Брайль – азиздер үчүн жазуу тутуму
1821-жылы 12 жашар француз Луи Брайль “Брайлдын алиппеси” катары 
белгилүү болгон, азаздер үчүн коддук тутумду ойлоп тапкан. Мындай кодду 
жаратуу идеясы анын башына “караңгылыктагы кат” деген өзүнүн ойлоп 
табуусу жөнүндө айтып берген отставкадагы аскер Шарль Барьбенин 
мектебине баргандан кийин келген. Шарлдын ойлоп табуусу толук 
караңгылыкта аскердик билдирүүлөрдү окуу үчүн солдаттар колдонгон 12 
уркуюп чыгып туруучу чекиттер болуп саналган. Луи 12чекиттин ордуна 6 
чекитти пайдаланып, Шарлдын тутумун жөнөкөйлөткөн. 15 жашка келгенде 
Луи өзүнүн кодун пайдалануу менен биринчи китебин жарыялаган, андан 
кийин көп жылдар бою аны ноталык жана математикалык символдор менен 
толуктап, бул тутумду өнүктүргөн. 1868-жылга Брайлдын алиппеси бүткүл 
дүйнөгө жайылган жана бүгүн азиз адамдар дээрлик бардык өлкөлөрдө аны 
сүйлөшүү үчун пайдалана алышат. 

Граф Сэндвич – ортолоруна эт,  сыр ж.б. коюлган нандын эки кесими
Джон Монтегю, төртүнчү граф Сэндвич, XVIII кылымда тажрыйбалуу 
саясатчы катары белгилүү болгон, бирок ал атак-даңкка бутерброд-
сэндвичти ойлоп табуунун натыйжасында жеткен. Бир жолу 1762-жылы, 
карта ойноп отуруп граф ачка болот, бирок оюндан алагды болгусу келбейт. 
Ошондо ал чарба башкаруучудан нан менен эттин бир нече кесимдерин 
алып келүүнү суранган. Эттерди ал кесим нандардын арасына коюп, карта 
ойногон жеринде эле жеп баштаган. Сендвичтин принциби дароо модага 
айланган жана ушул күнгө чейин бутерброддор бүтүндөй дүйнөдө 
популярдуу жеңил тамак болуп эсептелет.

Мелитта Бенц – кофени  даярдоо ыкмасы  жана кофе чыпкасы 
Немец үй кызматчысы Мелитта Бенц кофени абдан жакшы көргөн. Бирок 
салттуу ыкма менен кайнатууда, кофенин дандары түздөн түз сууда 
кайнатылганда түбүнө чөккөн коюусу жана ачуу майы жакчу эмес. Ошондо 
ага, эгерде чыпкалоонун жардамы менен кофе порошогун жана майларды 
кайнатмасына түшүрбөсө, кофе даамдуураак болот деген идея келген. Ал 
чыпка үчүн ар кандай материалдар менен эксперимент жасап көрүп,  акыры 
баласынын дептеринен соргучту тегерек формада кесип, түбүнө 
тешиктерди жасоо менен жез идишке салып пайдаланса баарынан жакшы 
болот деген жыйынтыкка келген. Ушундай чыпканын аркасында 
кайнатылган кофе каныккан жытын сактап, анын ачуу даамы менен 
жагымсыз тунмасы жоголгон. 1908-жылы миссис Бенц өзүнүн ойлоп 
табуусун патенттеген жана күйөөсү менен компания негиздеген. Ошентип 
бүтүндөй дүйнөнүн үйлөрүндө таңкы кофени «Мелитта®» ыкмасы менен 
даярдаганына жүз жылга чамалады. 
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Леви Штраус – көк джинсы 
1837-жылы текстиль товарлары дүкөнүнүн ээси Леви Штраус жана тикмечи 
Джейкоб Дэвис биринчи көк джинсыга патент алышкан. Шымдын 
бычылышы оригиналдуу деп таанылган, анткени Дэвис чөнтөктөрдүн 
бурчтарына жана бүчүлөй турган жерине топчу сымал металлдарды 
бекиткен. Жумушчу кийим деп санала турган оригиналдуу джинсы көк 
(индиго) жана күрөң кездемеден тигилген. Көктөн айырмаланып, күрөң 
кездеме кийилгенден кийин жумшак жана ыңгайлуу болгон эмес жана андан 
шым тигүү токтотулган. Ал эми көк джинсы болсо, азыркы күндө да мода 
бойдон калууда жана Американын символдорунун бирине айланды.

Джордж Истмен – түрмө плёнкасы бар фотокамера 
XIX кылымдын башында, фотография жаңы гана ойлоп табылганда, 
фотоматериалдар абдан кымбат, ал эми тартуу жана сүрөттөрдү иштеп 
чыгуу процесси жетишээрлик татаал болгон жана ошондуктан аны менен 
кесипкөйлөр гана алектенишкен. Америкалык фотограф жана ишкер 
Джордж Истмен биринчи кургак, тунук жана ийкемдүү түрмө плёнканы 
(1884-жылы патенттелген), ошондой эле мындай плёнкага арналган 
биринчи фотокамераны (1888-жылы патенттелген) ойлоп тапкандан кийин 
жагдай түп тамырынан өзгөргөн. «Кодак» компаниясынын портативдүү 
фотокамерасы 100 кадрга заряддалган плёнкасы менен сатууга түшкөн. 
Плёнка түгөнгөндө, фотоаппаратты «Истмен Кодак» компаниясына 
кайтарып берүү керек болгон. Плёнканы өңүнө чыгаруу жана 
фотосүрөттөрдү басып чыгаруу компанияда ишке ашырылып, андан кийин 
фотокамерага жаңы плёнка заряддалган жана ал сатып алуучуга 
кайтарылып берилген. Ошондуктан, “Сиз кнопканы гана басыңыз, калганын 
өзүбүз бүтүрөбүз!” деген фраза «Кодак» компаниясынын урааны  болуп 
калганы таң калыштуу эмес.
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Оюн:  Детектив – патент билерманы

(1-a) санариптик 
электрогитара: 
WO 2004/064035

(1-b) тунук такалуу 
балдар бут кийими:
 WO 00/47073

(1-c) Түркияда ойлоп 
табылган зымсыз 
клавиатура : 
WO 02/027457

(1-d) Жаңы 
Зеландиядан энчилүү 
открытка:
WO 2002/068209

(1-e) «пазл» тибиндеги 
орус баш катырмасы:
 WO 99/58213

Түштүк Кореядан 
урдоодон коргогучу бар 
рюкзак:
WO 01/10261

Германиядан электр 
үнөмдөөчү лампа:
WO 03/034466

(1-f) Бразилиядан 
таттуу оюнчук:
 WO 03/086095

(2-a) эки бут менен басуу 
аркылуу  жылып жүрүү үчүн 
түзүлүш:
WO 03/078110

(2-b) роботко тегиз эмес 
жерде жүрүүгө мүмкүндүк 
берген бут: 
WO 03/068455

«Qrio» роботунун төмөнкү аракеттерди 
аткарууга жөндөмдүүлүгү:

(2-c) үн командаларын 
түшүнүп билүү: 
WO 01/72478

(2-d) жүзүнөн таанып билүү: 
WO 03/019475

(2-e) пайдалануучу менен 
сүйлөшө билүү:
WO 2004/051499

(2-f) Эмоцияларды  
билдирүү: 
WO 02/076687
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ТЕРМИНДЕРДИН ГЛОССАРИЙИ

Автордук укук – адабий жана көркөм чыгармаларды жаратуучуларга берилүүчү 
укук.

ИМБДУ – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму, штаб-квартирасы 
Женевада орун алган Бириккен улуттар уюмунун адистештирилген мекемеси, 
интеллектуалдык менчик жаатында авторлордун жана ойлоп табуучулардын 
укуктарын коргоо маселелери боюнча иш жүргүзөт.

Ойлоп табуучулук деңгээли– техниканын тиешелүү жаатында орто билимге ээ 
болгон адам тарабынан чыгарылышы мүмкүн эмес болгон, ойлоп табуунун жаңы 
касиети. 

Ойлоп табуу – бул негизинен белгилүү бир техникалык көйгөйдү чечүүчү жаңы 
продукт же ыкма. 

Инновация – кандайдыр бир нерсени өндүрүүнүн ыкмасын өзгөртүүчү, 
коммерциялык жактан ийгиликтүү болгон ойлоп табуу.

Интеллектуалдык менчик – адамдын ой жүгүртүү ишмердүүлүгүнүн 
натыйжаларын коргоочу укук тармагы. Ал өнөр жай менчиги жана автордук укук 
болуп бөлүнөт. 

Коммерциялаштыруу – пайда табуу максаттарында продуктуларды өндүрүү 
же ыкмаларды жайылтуу жана сатуу.

Лицензиат – лицензия алуучу жак. 

Патенттик укуктун бузулушу – патент катталган өлкөдө патенттелген ойлоп 
табууну уруксатсыз пайдалануу, сатуу, өндүрүү жана жайылтуу. 

Коомдук дөөлөт – ким болбосун эркин пайдалана алган ойлоп табуулар, 
белгилер, үлгүлөр жана көркөм чыгармалар, анткени алар патенттер, товардык 
белгилер, өнөр жай үлгүлөрү жана автордук укуктар менен корголбойт.

Ачылыш – мурда эле бар болгон, бирок адамга белгисиз болгон кандайдыр бир 
нерсе.
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Эл аралык издөө жөнүндө отчет – РСТ жол-жобосу боюнча эл аралык 
патенттик өтүнмө берүүчүгө жиберилүүчү жана белгилүү бир ойлоп табуунун 
техникалык деңгээли жөнүндө кеңири маалыматты камтыган отчет.

Патент – бул, эреже катары, ойлоп табууну анын ээсинин уруксатысыз 
көчүрмөлөөдөн, пайдалануудан, жайылтуудан же сатуудан коргоону камсыз 
кылуучу өкмөттүк документ.

Патенттик китепкана – белгилүү бир өлкөнүн бардык патенттик документтерин 
камтыган жана бул документтерди кайсы болбосун каалоочуга берүүчү 
китепкана. 

Патенттик лицензия – патенттелген ойлоп табууну өндүрүүгө, сатууга жана/же 
жайылтууга расмий уруксаттама.

Патенттик издөө – соңку техникалык жетишкендиктер жөнүндө билимдерди 
алуу максатында документтерди патенттик издөө. 

Патент ээси – патентке ээ болгон адам. 

Өнөр жай менчиги – патенттерди, товардык белгилерди жана өнөр жай 
үлгүлөрүн камтыган интеллектуалдык менчиктин түрү. 

Прототип – кийинчерээк кайра чыгарылышы мүмкүн болгон, ойлоп табуунун 
оригиналдуу жумушчу модели. 

PCT – Бирдиктүү өтүнмө боюнча 120дан ашуун өлкөдө патентти (Пи Си Ти) 
тариздөөнүн жол-жобосун жөнөкөйлөштүрүүнү камсыз кылуучу Патенттик 
кооперация жөнүндө келишим. 

Технология – илимий билимдерди өнөр жайда практикалык колдонуу ыкмасы.
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ОКУУ ҮЧҮН 

Искусство – это пустая
трата времени!  
Забудь о нем!

Это несправедливо!
Почему я не могу стать 

артистом?

Что с тобой Марко?

Мои родители говорят … 
что я непременно умру с голоду!

Они не правы!  И мы сейчас убедимся в этом!

Марко хочет
заниматься

музыкой,
но его

родители
против этой

идеи …

WATCHES

Я же не прошу луну...

Посмотри! 

Вон Леонардо!

Ведь Леонардо ничего не сделал,

тогда, что же его беспокоит?  

От кого он бежит?

Этот парень просто

сумасшедший…

Это неправда!

Вы что-нибудь хотите?

(Задыхаясь)  Мм, нет…

Тогда прочтите!

О каких товарных знаках
говорит МАРКО?

Вы видите все эти 
товарные знаки?  Мир полон

товарных знаков!

Да, это так!

Кстати, мы должны решить, каким
будет наш товарный знак.

Мой дорогой ПИНГПОНГ, мы
будем творцами истории …

Загляните внутрь
этой брошюры!  Вы
найдете там всё о 

товарных знаках.

Что такое интеллектуальная собственность?
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В ГАРМОНИИ С
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В ВАШЕМ ДОМЕ
Интеллектуальная 
собственность 
в повседневной
жизни

A
u

to
ri
sa

tio
n

s
: 

IB
M

 
(p

o
st

e
 

d
e

 t
ra

va
il)

;
E

le
ct

ro
lu

x 
(r

é
fr

ig
é
ra

te
u

r)
;

T
h

e
 
S

w
a

tc
h

 
G

ro
u

p
 

(t
é

lé
p

h
o

n
e

)
;

e
t 

®
V

e
g

e
m

ite

Всемирная Организация 
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собственность?»
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Введение в тему
«Промышленные образцы для
малых и средних предприятий »

Серия:
Интеллекту альная
собственность для бизнеса

Стремлениек совершенству

2
Номер:

Введение в тему «Товарные
знаки для малых и средних
предприятий»

Серия: Интеллекту альная
собственность для бизнеса

СОЗДАНИЕ ЗНАКА

1Номер

.

«Учась на опыте  прошлого ,

созидай  будущее: искусство  и

авторское  право» Пуб. №  935

«Творческое

выражение» 

Пуб. №  918

Патенттер жана интеллектуалдык менчиктин башка түрлөрү жөнүндө кошумча 
маалыматтар ИМБДУ чыгарган төмөндөгү акысыз брошюраларда камтылган. 
Сен аларды төмөнкү дарек боюнча сайттан жүктөп алсаң болот: 
www.wipo.int/publications. Сен ошондой эле төмөнкү дарек боюнча 
электрондук кат жөнөтүп, кагаз түрүндөгү нускасын сурап алсан болот:  
publications.mail@wipo.int

КОШУМЧА МАТЕРИАЛДАР

ÎÒ ÀÐÒÈÑÒÀ ÄÎ ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ

ВАШ
МИР
ИС

Èçîáðåòàÿ Áóäóùåå



63

ТАНДАЛГАН

 БИБЛИОГРАФИЯ

Bender, Lionel. Eyewitness Guides: Invention. London: Dorling Kindersley, 
1991.

Dyson, James and Robert Uhlig Ed. The Mammoth Book of Great 
Inventions.London: Robinson, 2001.

European Commission. Science, Our Future: 15 Years of the EU Contest for 
Young Scientists 1989-2003.Luxemburg: Office for Official Publications of the 
European Communities, 2002.

Harrison, Ian. The Book of Inventions: The Stories Behind the Inventions and 
Inventors of the Modern World.London: Cassell Illustrated, 2004.

James, Peter and Nick Thorpe. Ancient Inventions.New York: Ballantine Books, 
1994.

Karnes, Frances A. and Suzanne M. Bean. Girls & Young Women Inventing:
20 True Stories About Inventors Plus How You Can Be One Yourself. 
Minneapolis, MN: Free Spirit Publishing Inc., 1995.

Krebs, Robert. Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions & 
Discoveries of the Middle Ages and the Renaissance.Westport, CT: Greenwood 
Press, 2004.

Krebs, Robert and Carolyn A. Krebs. Groundbreaking Scientific Experiments, 
Inventions & Discoveries of the Ancient World.Westport, Connecticut: 
Greenwood Press, 2003.



64

Les Chronologies de Maurice Griffe: Les Sciences et Techniques. Le Cannet: 
Editions T.S.H., 1997.

Shectman, Jonathan. Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions &
Discoveries of the 18th Century.Westport, Connecticut: Greenwood Press, 
2003.

Tucker, Tom. Brainstorm!: The Stories of Twenty American Kid Inventors. 
Canada: Harper  Collins Canada Ltd, 1995.

Windelspecht, Michael. Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions
& Discoveries of the 17th Century.Westport, Connecticut: Greenwood Press, 
2002.

Windelspecht, Michael. Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions
& Discoveries of the 19th Century.Westport, Connecticut: Greenwood Press, 
2003.



65
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About, Inc: <http://inventors.about.com>

By Kids For Kids: <http://www.bkfk.com>

Enchanted Learning: <http://www.enchantedlearning.com/inventors/>

The Lemelson Center for the Study of Invention and Innovation: 
<http://invention.smithsonian.org/home/>
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<http://web.mit.edu/invent/i-archive.html>

Smith College History of Science: Museum of Ancient Inventions 
<http://www.smith.edu/hsc/museum/ancient_inventions/>
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ЭСКЕРТҮҮ

ОКУТУУЧУЛАР ҮЧҮН

Бул жарыялоо өзгөчө илимий-техникалык конкурстарды өткөргөнгө  так 
илимдерди изилдөө программасынын алкагында кошумча материал 
катары пайдаланылышы мүмкүн. “Бул жөнүндө ойлонуп көр” деп тема 
коюлган бөлүмдөр ойлоп табууларды жана патенттерди класста 
талкуулоо үчүн кызмат кылышы мүмкүн, ал эми “Патенттер боюнча 
саякат” деген оюн окуучулар өткөн материалды кайталоосу үчүн атайын  
кызыктуу  формада иштелип чыкты.

Окутуучулар ошондой эле бул жарыялоо менен тааныштырууну, 
сыпатталган ойлоп табуулардын негизинде жаткан илимий принциптерди 
класста талкуулоо менен толуктаса болот (мисалы, телескоптогу 
томпойгон же ичине ийилген линзаларды айкалыштыруу, “карападагы 
карапа” муздатуучу тутумундагы термодинамика мыйзамдары 
сыяктуулар). 

Окуучуларга ошондой эле өз өлкөсүнүн ойлоп табуучулары жөнүндө 
изилдөө иштерин жүргүзүү жана жазуу сунушталышы мүмкүн. 

Акырында, окутуучулар бул жарыялоону өз окуучуларын ойлоп 
табуучулук максаттарда илимий-техникалык конкурстарга катышууга 
жана чыгармачылыгын көрсөтүүгө түрткү берүү үчүн пайдаланса болот. 

Бул жарыялоону класстык сабактар учурунда пайдалануу үчүн 
фотокөчүрмөлөп алууга болот.
Кайсы болбосун эскертүүлөрдү, суроолорду жана өтүнүчтөрдү төмөнкү 
дарек боюнча жөнөтүүгө болот:  fund@patent.kg; kids@wipo.int.
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