
Форма № Н-3.03у 

                                  
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

«Конструювання та матеріали пакувань» 

 
 

 
ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни  
підготовки бакалавріво 

спеціальностіг022 «Графічний дизайн та реклама» 
 

 (Шифр ПП 22) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

КРЕМЕНЧУК 

2018 рік 



РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: КРЕМЕНЧУЦЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ                                           
УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
 
 

 
 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: ст. викладач. О. П. Гуртовий 
 

 
 

 
 

 
 

Обговорено та рекомендовано до видання науково-методичною комісією КрНУ зі 
спеціальності 022 Графічний дизайн та реклама  

 

Протокол № ____   від      ________________ 2018 року  
 
Голова комісії         __________________       . І. Маслак 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Конструювання та 

матеріали пакувань» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів для напрямку підготовки 022 – «Дизайн». 

Предметом вивчення дисципліни є: теоретичні основи проектування та 

конструювання; розвиток графічної та естетичної культури студентів; розвиток 
професійних навичок для виконання та презентації проектів майбутніх фахівців 

графічного дизайну. 
На базі здобутих знань та навичок в результаті засвоєння дисципліни 

фахівець зможе грамотно вирішувати  всі питання, які виникатимуть під час 
майбутньої проектної діяльності в різних видах дизайну (графічному, 

інтер`єрному,   середовищному, ландшафтному тощо). 
 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язана з такими дисциплінами як: 
«Кольорознавство», «Композиція», «Шрифти та каліграфія», «Нарисна геометрія, 

теорія тіней та перспектива», «Рисунок», «Живопис». 
 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1.Мета:  Забезпечення студентів знаннями  та навичками для подальшої 

проектної діяльності; розвиток графічної культури майбутніх фахівців-
дизайнерів.   

1.2. Завдання: 
- Ознайомлення з теоретичними засадами дисципліни. 

- Набуття студентами наступних професійних навичок для комплексної розробки 
продуктів дизайну: 

a. практично застосовувати різні типи проектної графіки; 
b. вірно обирати тип графіки в залежності від поставлених задач; 

- володіти спеціальною термінологією;  
- методично вірно вести роботу над проектом в процесі майбутньої професійної  

діяльності. 
1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

Знати: 
- теоретичні основи проектної графіки; 

- місце конструювання та макетування у проектуванні об’єктів дизайну; 
- види пакувань та сфери їх застосування; 

- особливості конструювання пакувань на різних етапах проектування; 
- вимоги до оформлення проектів; 

- класичні та новітні тенденції в конструюванні пакувань. 
        Уміти: 

- застосовувати різні технічні та специфічні техніки та прийоми в ; 
- свідомо вибирати тип подачі проекту для найкращого розкриття 

дизайнерського задуму на кожному етапі проектування; 
- створювати заданий образ засобами технічної естетики та передбачати 



результат застосування певних матеріалів і технік. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин / 4,5 кредитів ECTS. 

 
       2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Загальні вимоги до проектування пакувань. 

Тема 1  Основні функції пакувань в системі споживання. Пакувальні матеріали.  
Вступна лекція: предмет та завдання конструкторських здібностей 

проектування, за допомогою графіки у комплексній підготовці дизайнера. Історія 
виникнення пакувань. Зображувальні засоби, при проектуванні пакувань, аналіз та 

графічне рішення. 
- Предмет конструювання пакувань та особливості матеріалу відносно 

застосування. 
- Коротка історія пакувань та застосування матеріалів відносно історичного 

періоду. 
- Передумови виникнення та потреби суспільства розвитку конструкції пакувань. 

- Особливості конструкторської графіки пакувань в кожному історичному часі. 
- Скульптурна мова в проектуванні пакувань – площина, форма та загальний 

графічний стан форми. 
- Використання ліній в графічному дизайні як сама форма. 

Тема 2 Технології виготовлення. Конструктивно-затворні елементи 

пакувань.  
 Види проектної мови – конструкторська графіка та об`ємне проектування. 

Особливості конструювання пакувань та графіки на різних етапах створення об`єкта 
пластичної форми. 

- конструктивні особливості форми 
- абстрактна форма як декоративний елемент 

- макетування та моделювання 
- взаємозв’язок проектної графіки, макетування та об’ємного проектування 

- специфіка графічної мови в залежності від етапу проектування 
- етапи створення проекту 

- види та особливості  ескізів  
- перспективне та аксонометричне зображення. 

 

Змістовий модуль 2: ПАКУВАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. 
Тема 3  Вплив графіки на  візуальне сприйняття форми об’єкта. Класичні 

матеріали і техніки подачі проектів. Прийоми їх використання. 
- Значення та основні функції кольору в проектуванні пакувань 

- Колір та його значення вербального сприйняття форми(пакування)  
Тема 4 Способи створення об’єму. 

- Виразність та характерні риси форми 
- Висічка та з’єднання - замки 

- Біговка та її особливості застосування 
- Пластичні методи створення об’єму  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 
5. Засоби діагностики успішності навчання: контроль  самостійної роботи, 

контроль виконання практичних робіт, курсові роботи. 
 


