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РЕФЕРАТ 

У випускній роботі було розглянуто загально методологічні принципи
проектування книжкових видань, розробки особливих творчий підходів до
вирішення виникаючих проблем, що вимагають використання специфічних
прийомів і засобів оформлення та ілюстрування дитячої літератури. У роботі
були виконані проектування книги оригінальної форми і візуально виразної
графіки; була сформована подача твору як розважально-пізнавального
моменту утворення;було розроблено дизайн-рішення, яке влаштовує як
дітей, так і їхніх батьків.

In the bachelor’s work the general methodological principles of designing
book editions, development of special creative approaches to the solution of
emerging problems that require the use of specific techniques and means of
drawing up and illustrating children's literature have been considered. In this work
the design of the book of the original form and visually expressive graphics was
executed; the presentation of the work was formed as an entertaining-cognitive
moment of formation; a design solution was developed that would suit both
children and their parents.

Ключові слова: дизайн, проектування, дитяча книга, видання,ілюстрація, колір, 
освітлення,макет-дизайн, стандарти, актуальність,рішення, практичність. 
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