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АНОТАЦІЯ

Тема: Дизайн малих поліграфічних форм
Текст: 61 сторінка, 4 рисунки, 1 таблиця, використано 52 літературних
джерела.
Об’єкт дослідження – малі поліграфічні форми.
Предмет дослідження – особливості дизайну малих поліграфічних
форм.
У випускній роботі досліджено дизайн малої поліграфічної продукції
як важливого інструмента реклами та просування різних товарів і послуг,
виявлено помилки оформлення і найбільш ефективні дизайнерські рішення.
Визначено види сучасної малої поліграфічної продукції; проаналізовано
рекламну функцію малої поліграфічної продукції; з’ясовано особливості
дизайну малих поліграфічних форм; висвітлено елементи вдалого і невдалого
оформлення малих поліграфічних форм.

Ключові слова: поліграфічна продукція, малі поліграфічні форми,
дизайнерські рішення, комплексна програма.

Тема: Дизайн малых полиграфических форм
В выпускной работе рассмотрено дизайн печатной продукции
небольшого размера как важный инструмент рекламы и продвижения
различных продуктов и услуг, ошибки дизайна и разработка наиболее
эффективных решений. Определены типы современной малой печатной
продукции; произведен анализ рекламной функции печатной продукции



этого типа; определен дизайн малых печатных форм; освещаются элементы
хорошего и плохого дизайна малых полиграфических форм.

Ключевые слова: печатная продукция, малые печатные формы,
дизайнерские решения, комплексная программа.4

Theme: Design of small printing forms
The graduation paper examines the design of small print products as an
important tool for advertising and promotion of various products and services,
design mistakes and the development of the most effective solutions. Types of
modern small print products are defined; an analysis of the advertising function of
this type of printed product is performed; the design of small printed forms is
determined; elements of good and bad design of small printing forms are
researched.

Keywords: printing products, small printing forms, design solutions, a
comprehensive program.


