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АННОТАЦІЯ

У випускній роботі з’ясовано історію становлення майбутнього
художника та проаналізовано професійний шлях художника. Також
визначено основні правила і принципи дизайну альбому творчих робіт, серед
яких виділяють лінії, фігури, форми, простір, текстури, колір, «правило
третин»,масштаб або пропорція,ритм.Адже принципи дизайну 
використовуються, щоб донести свою точку зору до глядача, і ідеально
підходять як для дизайну образотворчого мистецтва, так і для дизайну, що
використовується в маркетингових цілях. Розроблено структуру альбому
творчих робіт В. Манькова.

In the bachelor’s work the history of becoming a future artist is clarified and
the professional way of the artist is analyzed. Also defined are the basic rules and
principles of designing an album of creative work, among which lines, figures,
forms, space, textures, color, "rule of third", scale or proportion, and rhythm are
allocated. After all, the design principles are used to convey their point of view to
the viewer, and are ideally suited both for the design of fine arts and for design,
used for marketing purposes. The structure of the album of creative works V.
Mankov is developed.

Ключові слова: дизайн, альбом творчих робіт, художник В. Маньков,
видавнича продукція, основні правила дизайну, принципи дизайну, дизайнер.
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