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АНОТАЦІЯ

У випусковій роботі було проведено аналіз створення дизайну розважально-
дозвіллєвих закладів, а саме – кінотеатрів. Проаналізовано фахову літературу та
аналіз проектної практики, аналоги и прототипи,функціональне призначення, 
основні технологічні зв’язки, функціональне зонування,планування структури
Зроблено планувальних структур об’єкту проектування, огляд функціонально-
функціональний склад проекту, основні технологічні зв’язки, функціональне 
зонування, планування структури. Розглянуто дизайн-проектну розробку, опис 
об’єкту, об’ємно-просторові рішення об’єкту, композиційно та художньо-
образні рішення,дизайн складових, конструктивне рішення та основні 
будівельні і оздоблювальні матеріали.

In issuing the work was carried out analysis of the creation of design
entertainment and leisure institutions, namely - cinemas. Analyzed professional
literature and analysis of design practice, analogues and prototypes, functional
purpose, the main technological communication, functional zoning, planning
structure. The review of the functional planning structures of the design object, the
functional composition of the project, the main technological communications,
functional zoning, structure planning has been made. Considered design-project
development, description of the object, three-dimensional solutions of the object,
compositional and artistic image solutions, design components, a constructive
solution and basic building and finishing materials.
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