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Призначення проектного  
виробу 

• Панно - це сучасний і дуже 
стильний спосіб 
прикрасити будь-який 
інтер'єр, від житлової 
квартири до солідного 
офісу. Цей виріб стане 
прикрасою вашої кімнати, 
радуватиме вас та 
підніматиме настрій.  

• Види: тканинні, з каменю, 
дерев'яні, керамічні, 
скульптурні, графічні та 
інші. 



Вимоги до конструкції виробу 

•Моє панно призначений для 
морального відпочинку 
відпочинку, тому воно повинно  
мати    естетичний  та 
привабливий вигляд, а також 
прикрашати будинок. 

• Панно повинно бути красивим та 
виконаний із чистої львівської 
кави. 

 



Вимоги до матеріалів 

Не є природними компонентами 

Стійкі до температури 

Екологічні 

Гігієнічні 

Естетичні  



Зразки - аналоги 



Аналіз моделей - аналогів 
№ п/п  
 

Критерії  
оцінювання  
 

Зразок 1  
 

Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 

1 Естетичність 

 
+ - + + 

2 Технологічність 

(складність) 

 

- - + + 

3 Економічність 
+ + - - 

4 Практичність 

 
+ - + + 

5 Власні 

вподобання 

 

+ - + + 



Обгрунтування власної конструкції 

• Призначення виробу - сучасний і 

дуже стильний спосіб прикрасити 

будь-який інтер'єр, від житлової 

квартири до солідного офісу. Також це 

елемент декору приміщення, який 

покликаний прикрашати стіни, стелю, 

а іноді навіть фасади будівель.  



Вибір матеріалів  
інструментів 

Рамка 
Львівська 

кава в 
зернах 

Паперовий 
стакан з під 

кави 

Тканина Штучні квіти 



Рахунок собівартості  
Назва Ціна за одиницю 

вимірювання (грн) 

Витрата 

матеріалів 

Усього (грн.) 

Рамка 20 грн./шт. 1 шт. 20 грн. 

Львівська кава в зернах 60 грн./упаков. 1 упаковка 60 грн. 

Паперовий стакан з під 

кави 

  

2 грн./шт. 1 шт. 2 грн. 

Тканина 10 грн./50 cм 50 см 10 грн. 

Штучні квіти 3 грн./шт. 6 шт. 18 грн. 

Разом     110 грн. 



Міні-маркетингові дослідження 

• Вартість – вартість аналогічного виробу  в магазині коштує  – 
100-150 грн., моя робота коштує  110  грн.  

• Практичність – виріб суто естетичного напрямку . Він 
пробуджує відчуття витонченості смаку кави та 
надзвичайного затишку оселі. 

• Надійність – виріб надійний в експлуатації , за умови 
правильного догляду за  виробами , має довгий  термін 
зберігання, естетичного  вигляду. 

• Оригінальність – панно це елемент декору приміщення, який 
прикрашає стіни, стелю, а іноді навіть фасади будівель. 

 



Екологічне обґрунтування проекту  

Мій проект виконаний 
із чистих екологічних 
продуктів, які мають 
довгий термін     
придатності, а також їх 
легко зберігати. 
 



Технологічна картка 
№ 

З/п 

Назва операції 
Послідовність виконання робіт 

1 Покупка всіх необхідних  

матеріалів   

 - 

2 Створення фону для панно Взяти фон рамки та невеличкий шматочок тканини і обережно 

приклеїти. 

    Потім фон рамки одягнути на саму рамку. 

Тепер можна наклеїти макет чашки кави. 



3 Приклеювання зерен 

 кави 

Приклеївши макет чашки до фону рамки можна почати 

наклеювати зерна кави 

4 Завершення На завершення приклеюємо вушко чашки та пари. Із 

залишків картону робимо “палочки з кориці” 

Технологічна картка 



Технологічний етап 






