
Форма № Н - 3.04у 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  

Кафедра українознавства 
 

 
―ЗАТВЕРДЖУЮ‖ 

Проректор з НМПР 
 

 
________________________________ 
―______‖_______________2018 року 

 
 

 
 

 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
ПП.22 З «Конструювання та матеріали пакувань» 

 
 

спеціальність 022 Графічний дизайн та реклама 
 

освітній ступінь бакалавр 
 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

КРЕМЕНЧУК 2018 рік 



 

 

2 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Конструювання та матеріали 
пакувань» для студентів зі спеціальності 022 Графічний дизайн та реклама 

освітнього ступеня бакалавр «31» серпня, 2018 року – 9 с. 
 

 

Розробник: ст. викладач. О. П. Гуртовий 
 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри  українознавства 
 

Протокол № ____   від   ________________   2018 року  
 

Завідувач кафедри     __________  В. І. Маслак  
 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 
022 Графічний дизайн та реклама       

                                                                                                        
Протокол № ____   від    _________________   2018 року  

 
Голова     __________  В. І. Маслак  
                                                                                                                                                   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                 Гуртовий О. П., 2018  

                                 КрНУ, 2018 рік 



 

 

3 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

форма 

навчання 

денна 

Кількість кредитів – 
4,5 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво 

вибіркові дисципліни 
 

Спеціальність 022 
Дизайн (графічний) 

Семестр 7 

Модулів – 2 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 60 год 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 

24 год. 

Практичні, 
семінарські:  

36 год. 

Загальна кількість 
годин – 135 

Лабораторні: 
год 

Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних – 5 
самостійної роботи 

студента – 5 

Самостійна робота 75 год. 

ІНДЗ:  год 

Вид контролю: диф.залік 

(проект) 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 
Метою навчального курсу, є ознайомлення з сучасними пакувальними 

матеріалами і технологіями, що застосовуються в процесі виготовлення 
пакувань для харчової промисловості, а також технологічними та економічними 

вимогами до проектування і виготовлення конструктивних вирішень пакувань з 
картонажно-паперових матеріалів; з можливостями модернізації стандартних 
конструктивних вирішень пакувань та умов виготовлення сучасних 

стандартизованих конструкцій, їх різновидів і відмінностей, що застосовуються 
у найкращих взірцях пакувань і забезпечують індивідуалізацію товару. 

Завдання дисципліни: формування усвідомлень щодо підпорядкованості 
пакувальних конструкцій логістичній системі та технічним стандартам, що 

базуються на вивченні існуючих різновидів стандартної документації і ступені 
їх впливу на розробку та впровадження нових конструктивних вирішень для 

пакувальної галузі.  
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Згідно з вимогами освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) 
програми студенти  повинні досягнути таких результатів навчання 

(компетентностей): 
знати: 
– основні вимоги до проектування пакувальних конструкції та функцій, 

що виконують пакування в системі представлення, збереження та реалізації 
товарів; 

– основні стандарти, стандартизованих та фірмових різновидів 
пакувальних конструкцій, що розповсюджені на споживчому ринку України; 

– знати правила виконання і читання креслень для пакувальних 
конструкцій та матеріалів; 

– екологічні, економічні та технологічні аспекти використання пакувань 
із різних за походженням пакувальних матеріалів;  

вміти: 
– проводити аналіз об’ємно-просторової структури пакувальних 

конструкцій та виконувати їх технологічні розгортки; 
– виконувати макети пакувальних конструкцій із різних матеріалів з 

урахуванням навантаження та способу функціонування    
– змінювати та урізноманітнювати основні функціональні та 

конструктивні типи пакувань; 

– враховувати фактори психологічного та емоційного впливу упаковки на 
споживача; 

 
 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ 
ПАКУВАНЬ  

Тема 1. Основні функції пакувань в системі споживання. 
Пакувальні матеріали. 

Упаковка в нашому житті. Основні функції пакувань в системі 
споживання. Упакування з функцією. Основні відомості та класифікація 
пакувальних матеріалів. Екологічні аспекти проектування і виробництва 

упаковки 
 

Тема 2. Технології виготовлення. Конструктивно-затворні 
елементи пакувань.  

Види технологічних операцій, що застосовуються в процесі 
виготовлення пакувань з картонажно-паперових матеріалів. Основні види 

конструктивно-затворних елементів, що застосовуються в пакуваннях з 
картонажно-паперових матеріалів. Основні види конструктивно-затворних 

елементів, що застосовуються в пакуваннях з картонажно-паперових 
матеріалів 
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Тема 3. Вплив графіки на сприйняття пакувальних об’ємів. 
Об’єктивні закономірності сприйняття упаковки. Значення та основні 

функції кольору в дизайні упаковки 
 
МОДУЛЬ ІІ. ПАКУВАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Тема 4. Основні види пакувань для харчової продукції. 
Проектування пакування для харчової продукції. 

Пакування для продуктів харчової промисловості. Аналіз конструкції 
найбільш розповсюджених пакувань для різних видів продукції. 

Композиційна та інформативна єдність конструктивних елементів 
пакувань. Проектування пакувань для харчової та іншої групи споживчої 

продукції. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ПАКУВАНЬ З 

КАРТОНАЖНО-ПАПЕРОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

Тема 1. Основні функції 

пакувань в системі споживання. 
Пакувальні матеріали. 

 

2 

    

1 

Тема 2. Технології виготовлення 

пакувань з картонажних 
матеріалів. Конструктивно-

затворні елементи пакувань з 
картонажно-паперових 

матеріалів. 

 

2 

 

4 

   

 
2 

Конструктивно-технологічний 
аналіз пакувальних конструкцій 

для харчових і нехарчових товарів. 

 
2 4 

  
8 

Збір та порівняльний 
конструктивно-технологічний 

аналіз пакувальних конструкцій 
для різного виду товарів. 

Технологічні розгортки та макети 
видів затворів та самозатворів. 

 

2 2 

  

8 

Тема 3. Вплив графіки на 

сприйняття пакувальних об’ємів 
 

 

2  

  

8 

Ескізна пропозиція на виявлення 

асоціативних зв’язків між 
площиною, змістом слова і 

властивостями графічно-
шрифтової композиції. 

 

2 4 

  

8 

Організація об’єму елементами 

графіки з виразним розкриттям 
властивостей образу (теми) та 

виявлення асоціативних зв’язків 
між характером об’єму, змістом 

слова і властивостями графічно-
шрифтової композиції. 

 

 

2 4 

  

8 

Разом за модулем 1 38 14 18   43 
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МОДУЛЬ 2. ПАКУВАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Тема 4. Основні види пакувань 

для харчової продукції. 
Проектування пакування для 

харчової продукції.  

 2 4 

   

8 

Аналіз функціональних і рекламно-
комунікативних властивостей 

пакувань для харчових продуктів. 

 2 4 
  

8 

Упаковка для харчових продуктів 
— чай, кава, печиво, цукерки, 

молочна продукція  і т.п..  

 2 4 
  

8 

Виготовлення експозиційних 

варіантів пакувань для харчової 
продукції. 

 4 6 

  

8 

Разом за модулем 2 28 10 18   32 

Всього: 135 24 36   75 

17 тижнів по 2 години 

 
4. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

№ 

теми Назва теми, план 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
д
и

н
 

1 Тема 1 Основні функції пакувань в системі споживання. 
Пакувальні матеріали. 

4 

2 Тема 2 Технології виготовлення пакувань з картонажних 
матеріалів. Конструктивно-затворні елементи пакувань з 

картонажно-паперових матеріалів. 

4 

3 Тема 3 Вплив графіки на вербальне сприйняття пакувань 4 

4 Тема 4 Основні види пакувань для харчової продукції. 
Проектування пакування для харчової продукції . 

6 

5 Тема 5 Вимоги до проектування етикетко-пакувальної продукції. 6 

  Всього: 24 

 
 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 

№ 

теми Назва теми, план 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н
 

1 Тема 2 Конструктивно-технологічний аналіз пакувальних 
конструкцій для харчових і нехарчових товарів 
Навчальні завдання: 

Зробити 5-8 копій пакувальних безклейових замків різних 

6 
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конструкцій та одну копію упаковки з безклейовим 

з’єднанням з подачею креслень розгорток та 
аксонометричних проекцій. 

2 Тема 3 Ескізна пропозиція на виявлення асоціативних зв’язків між 

площиною, змістом слова і властивостями графічно-
шрифтової композиції.  

Навчальні завдання: 
– встановити систему вимог до власного проектного 

завдання; 
– виконати варіативний ряд ескізних пропозицій, 

спрямованих на індивідуалізацію композиційної схеми 
пакувальної продукції; 

– забезпечити технологічність виготовлення пакувальної 
продукції та оригінальність композиційно-образної 
системи представлення товарів; 

– забезпечити якість виконання експозиційних варіантів в 
електронних графічних редакторах; 

– виконати ескізний проект пакувальної продукції. 

6 

3 Тема 3 Організація об’єму елементами графіки з виразним 
розкриттям властивостей образу (теми) та виявлення 

асоціативних зв’язків між характером об’єму, змістом 
слова і властивостями графічно-шрифтової композиції.  

Навчальні завдання: 
– виконати варіативний ряд ескізних пропозицій, 

спрямованих на виявлення асоціативних зв’язків між 
змістом слова і властивостями шрифтової композиції, 

наприклад, слів «чай», «цвях», «морозиво» тощо); 

8 

4 Тема 4 Аналіз функціональних і рекламно-комунікативних 
властивостей пакувань для харчових продуктів. 

Навчальні завдання: 
– здійснити добірку аналогів пакувань для харчових 

продуктів; 
– виконати схеми технологічних розгорток із зібраних 

аналогів пакувальних конструкцій; 
– виконати макети 2-х найбільш оригінальних пакувальних 

конструкцій із набору аналогів (великі за розміром аналоги 
виконати в зменшеному масштабі). 

8 

5 Тема 4 Упаковка для харчових продуктів — чай, кава, печиво, 

цукерки, молочна продукція  і т.п. 
Навчальні завдання:  

Розробити конструкцію упаковки і графічне оформлення 
поверхні для нової лінійки пакетованих чаїв.  

8 

  Всього: 36 
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7. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми, план 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н
 

1 Тема 2 Конструктивно-технологічний аналіз пакувальних 

конструкцій для харчових і нехарчових товарів. 
Навчальні завдання: 

Зробити 5-8 копій пакувальних безклейових замків різних 
конструкцій та одну копію упаковки з безклейовим 

з’єднанням з подачею креслень розгорток та 
аксонометричних проекцій. 

 

14 

2 Тема 2 Збір та порівняльний конструктивно-технологічний аналіз 
пакувальних конструкцій для різного виду товарів. 

Технологічні розгортки та макети видів затворів та 
самозатворів. 

Навчальні завдання: 
– зібрати добірку найбільш розповсюджених і широко 

вживаних пакувальних конструкцій для різних видів 
продуктів; 

– порівняти конструктивні особливості, а також матеріали і 
технології, задіяні в процесі їх виготовлення; 
– виконати креслення розгорток ускладненого пакування із 

зібраної добірки; 
– виконати технологічні розгортки та макети затворів, із 

суцільним клапаном, із додатковим бігуванням, розгортки 
та макети самозатворів. 

 

14 

 Тема 3 Ескізна пропозиція на виявлення асоціативних зв’язків між 
площиною, змістом слова і властивостями графічно-

шрифтової композиції. 
Навчальні завдання: 

– виконати варіативний ряд ескізних пропозицій, 
спрямованих на виявлення асоціативних зв’язків між 

змістом слова і властивостями шрифтової композиції, 
наприклад, слів «чай», «цвях», «морозиво» тощо); 

– виконати експозиційні варіанти шрифтових композицій 
на основі розроблених ескізів за допомогою різноманітних 

проектно-графічних технік; 
 

18 

 Тема 4 Аналіз функціональних і рекламно-комунікативних 

властивостей пакувань для харчових продуктів. 
Навчальні завдання: 

16 
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– здійснити добірку аналогів пакувань для харчових 

продуктів; 
– виконати схеми технологічних розгорток із зібраних 

аналогів пакувальних конструкцій; 
– виконати аналіз функціональних і рекламно-

комунікативних властивостей зібраних аналогів пакувань; 
– виконати макети 2-х найбільш оригінальних пакувальних 

конструкцій із набору аналогів (великі за розміром аналоги 
виконати в зменшеному масштабі). 
 

 Тема 4 Виготовлення експозиційних варіантів пакувань для 
харчової продукції. 

Навчальні завдання: 
– виконати в масштабі пошукові макети проектних 
пропозицій; 

– на виконані макети нанести графічно-комунікативні 
елементи; 

– здійснити ескізні пошуки різних композиційних 
угрупувань на основі знаково-комунікативних елементів; 

– створити варіанти композиційно-метричних структур на 
основі елементів ідентифікації; 

– на одній з композиційно-метричних структур виконати 
експозиційний (проектний) варіант пакувального паперу. 

14 

  Всього: 75 

 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Індивідуальне опитування, перегляд творчих завдань за модулями 1 та 2, 

захист проекту за модулем 3, перевірка завдань самостійної та індивідуальної 
роботи, диференційований залік.  

Умови допуску студента до заліку: 
– відсутність заборгованостей з практичних занять; 

– відсутність заборгованостей з самостійної роботи. 
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9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ  
за 100-бальною системою оцінювання 

№ з/п Назва виду роботи, критерії 

Максимальний 

бал за вид 
роботи 

1  Відвідування занять 10 (у %) 

2 Самостійна робота  10 

3 Практична робота за темою 2: макети конструкцій 10 

4 Практична робота за темою 3: ескізи пакувань 10 

5 Практична робота за темою 3: пакування з 
кольоровим вирішенням площин.   

10 

6 Практична робота за темою 4: аналіз пакувань для 

харчових продуктів, ескізи пакувань 

10 

7 Практична робота за темою 4: оригінал макети 
пакувань для харчових продуктів  

10 

8 Практична робота за темою 5: аналіз етикеток, 
ескізи 

10 

9 Практична робота за темою 5: ескізні пропозиції 

фірмових етикеток (проект) 

20 

 ВСЬОГО: 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90 – 100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

B 82 – 89 (дуже добре) 
4 (добре) 

C 75 – 81 (добре) 

D 64 – 74 (задовільно)  
3 (задовільно) 

E 60 – 63 (достатньо) 

FX 

35 – 59 (незадовільно – з 

можливістю повторного 
складання) 2 

(незадовільно) 
Не зараховано 

F 

1 – 34 (незадовільно – з 

обов’язковим повторним 
курсом) 

 
Оцінка «відмінно» (або А – 90-100 балів) – ставиться за повні та міцні 

знання теоретичного матеріалу, вміння вільно виконувати практичні завдання, 

передбачені навчальною програмою.  
Оцінка «добре» (або В – 82-89; С – 75-81 балів) – ставиться за вияв 

студентом повних, систематичних теоретичних знань з дисципліни, але з 
незначними помилками. Деякі елементи практичних робіт недостатньо 

відповідають вимогам завдання. Культура виконання ескізів в цілому на досить 
високому рівні. Завдання виконувались вчасно чи з незначним запізненням.  
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Оцінка «задовільно» (або D – 64-74; Е – 60-63 балів) – ставиться за 
вияв знання основного навчального матеріалу на достатньому для подальшого 

навчання рівні. Є суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 
спроможний усунути їх за допомогою викладача. Завдання виконані неякісно, 
мають неохайний вигляд, або з суттєвим запізненням до здачі. 

Оцінка «незадовільно» (або Fx – 35-59; F – 34 та менше балів) – 
виставляється студентові за недостатній рівень знань з теоретичного матеріалу 

дисципліни. Роботи виконані неохайно, невчасно, дещо не відповідаючи 
вимогам завдання. Студент не здатний виправити практичні завдання навіть 

після допомоги викладача, або взагалі не має одного чи декількох виконаних 
практичних завдань. 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 
 

Основні 
1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М. : 

Прогресс, 1974. – 392 с.  
2. Грегори Р. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия / Р. 

Грегори. – М. : Прогресс, 1970. – 192 с.  
3. Быков З.Н. Художественное конструирование. Проектирование и 

моделирование промышленных изделий: Учеб. для студентов художественно- 

промышленных вузов / З.Н. Быков [и др.]: под ред. Быкова З.Н. – М.: Высш. 
шк., 1986. – 239с. 

4. Дизайн: иллюстрированный словарь справочник / Под общ. Ред. Г. Б. 
Минервина, В. Т. Шимко. – М.: Архитектура – С, 2007. – 285 с. 

    5. Михайлов С. М. Основы дизайна : Учебник для вузов / С. М. Михайлов, Л. 
М. Кулеева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Союз Дизайнеров, 2006. – 237 с.: ил. 

6. Наумов В. П. Основы проектной деятельности: учеб. пособие / В. П. 
Наумов, А. Г. Куликов.: под ред. В. Д. Симоненко. – Магнитогорск: Изд-во 

МаГУ, 2001. – 153 с. 
7. Ньюарк К. Что такое графический дизайн? / К. Ньюарк ; пер. с анг. И. 

В. Павловой. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 256 с.: ил. 
8. Проектирование и моделирование промышленных изделий: учебник 

для вузов/ под ред. Васина С.А. – М.: Машиностроение-1, 2006. – 691с. 

            9. Устин В.Б. Композиция в дизайне.: Методические основы 
композиционно-художественного формообразования в дизайнерском 

творчестве. Учебное пособие. Издание второе, уточненное и дополненное. – М.: 
АСТ, Астрель, 2006.- 239с. 

10. Куленко М.Я. Графічний дизайн. Мистецтво шрифту: навчальне 
видання/ М.Я. Куленко. – К.: видавничий відділ КНУБіА, 2010. – 311с. 

11. Валуєнко Б.В. Архітектура книги/Б.В.Валуєнко. – К.:Мистецтво, 
1976. – 336с. 

12. Костина Л.В.Эстетика рекламы./Л.В. Костина. – М.: Вершина, 2003. 
– 296с.  
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Додаткова: 
 

1.  Пресс М., купер Р. Власть дизайна. Ключ к сердцу потребителя. – 
Минск: Гревцов Паблишер, 2008 – 352с. 
        2.  Рунге В. Ф. Основные теории и методологии дизайна: учеб. пособие / В. 

Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: МЗ-ПРЕСС, 2006. – 253 с. 
        3.Скоробогатько В. Моделирование: экскурс в советское прошлое. – 

Журналист, 2007. - №8. с 88 – 90. 
        4. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие 

технологии и креативные идеи / Э. Туэмлоу; пер. с анг. К. Крутских. – М [и 
др.]: Астрель [и др.], 2006. – 256 с. 

         5. Усатая Т.В. Конструирование и дизайн упаковки и тары: Учебное 
пособие для вузов. – Магнитогорск: Изд-во МГУ, 2006. – 259с.  

         6. Чернышев О. В. Формальная композиция. Творческий практикум по 
основам дизайна. – Минск: Харвест, 2006. – 309 с. 

        7. Художественное проектирование: учеб. пособие / Б.В. Нешумов, Е.Д. 
Щедрин [и др.]; под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина – М.: Просвещение, 

1979. – 175с. 
 
 

Електронні ресурси  
1. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені  

В.В. Вернадського 
2. www.dnpb.gov.ua/ – Державна науково-педагогічна бібліотека України 

ім. В.О. Сухомлинського 
3. http://pidruchniki.ws/ – Бібліотека українських підручників 

 

http://pidruchniki.ws/

