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РЕФЕРАТ 

В выпускной работе рассмотрены общие принципы художественных
особенностей плакатного проектирования. Охарактеризованы функции и
виды плакатов. Раскрыты основные этапы плакатного-проектирования.
Определены этапы создания плаката. Проанализированы вопросы методоло-
гических основ и общей концепции серии монографических плакатов. Пред-
ставлен анализ композиционного замысла плакатов, идейного наполнения.

In the bachelor`s work the general principles of artistic features of poster
design are considered. Characterized functions and types of posters. The main
stages of poster-designing are revealed. The stages of poster creation are
determined. The questions of methodological bases and general concept of a
series of monographic posters are analyzed. The analysis of composite design of
posters, ideological content is given.

Ключові слова: дизайн, плакат, плакатное проектирование, цвет,шрифт, 
визуальный образ, композиция.

Keywords: design, poster, poster design, color, font, visual image,composition.


