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АНОТАЦІЯ

У випускній роботі з’ясовано специфіку рекреації як соціально-
культурного феномену сучасного світу, проаналізовано сутність та основні
функції рекреації, визначено спільне та особливе між відпочинком і
рекреацією. З’ясовано специфіку освітлення в дизайні рекреаційної зони,
проаналізовано кольористику в дизайні рекреаційної зони. Також з’ясовано
специфіку меблів рекреаційної зони, проаналізовано специфіку використання
декоративного мистецтва в художньому оформленні інтер'єрів, 
охарактеризовано озеленення рекреаційної зони.

In the bachelor’s work the specificity of recreation as a social and cultural
phenomenon of the modern world is determined, the essence and basic functions of
recreation are analyzed, the common and special between recreation and recreation
is determined. The specifics of lighting in the design of the recreation zone are
determined, color is analyzed in the design of the recreational zone. The specifics
of the recreational zone furniture were also determined, the specifics of the use of
decorative art in the design of interiors were analyzed, the landscaping of the
recreational zone was described.
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мистецтво,озеленення.

Keywords: design, project, interior, recreation area, university, lighting,furniture, 
decorative and applied art, landscaping.




