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АНОТАЦІЯ

У випускній роботі досліджується редизайн студентських друкованих
періодичних видань. Досліджено історію виникнення поняття «редизайн» і
його дефініцію.Розглянуто основні тенденції сучасного редизайну.
Визначено етапи розвитку студентської преси. Проаналізовано типологічну
характеристику та особливості архітектоніки сучасної студентської газети.
Висвітлено історію створення та змістове наповнення газети КрНУ «З
іменем Остроградського». Проведено аналіз композиційно-графічної моделі
газети «З іменем Остроградського» та виявлено типові помилки оформлення.
Описано основні етапи проведення редизайну та вивчено цільову аудиторію.

Ключові слова: редизайн, студентські видання, композиційно-графічне, 
оформлення, дизайн, цільова аудиторія.

The final work explores the redesign of student print periodicals. The history
of the «redesign» concept and its definition is investigated. The main trends of
modern design are considered. The stages of development are defined the student
press. The typological characteristics and architectonics features of modern student
newspaper are analyzed.
The history of creation and content of «With the name of Ostrogradsky»
KrNU newspaper is reflected. The analysis of the compositional and graphic model
of «With the name of Ostrogradsky» newspaper was carried out and typical design
faults were revealed. The main stages of redesign are described and the target
audience is studied.

Keywords: redesign, student newspaper, composition and graphic model,
design, target audience.




