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АНОТАЦІЯ

У випускній роботі розглянуто основні проблеми людей похилого віку.
Розкриті основи роботи з такими людьми. Проведений перегляд аналогів на
соціальну тематику та розроблено фірмовий стиль для територіального
центру. Охарактеризовано вихідні дані до проекту. Визначено основний
перечень послуг в територіальному центрі. Проаналізовано головну
інформацію, яку занесено до фірмової візитки та буклету. Розроблений
соціальний плакат.Підведено підсумок роботи,подана коротка характеристика 
поставлених завдань, які були визначені у вступі випускної роботи.

In the final work the General principles of formation of an interior of the
room are considered. The functions of the room as a principle of interior design are
characterized. Describes the main stages of the design of the classroom in the
institution of higher education. The questions of design-designing of the audience
of design and modeling are analyzed. The initial data for the project are
characterized. The ergonomics of the classroom space is determined. The analysis
of composite wall decoration and electrical equipment in the classroom is
presented.

Ключові слова: дизайн, проект, фірмовий стиль, візитка, буклет,соціальний 
плакат.
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