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кінотеатру»_______________________________________________________________ 

затверджена наказом ректора від «_24_»_03_ 2021 р. №__472/ст.__ 

2. Термін виконання проекту:       з __11.05.2021__ по __18.06.2021__ 

3. Вихідні дані до проекту:  

технічне завдання,  плани поверхів, розрізи_________________________________ 

4. Зміст пояснювальної записки:  

завдання на виконання дипломного проекту, реферат, зміст, вступ, три розділи 

основної частини, висновки, список використаних джерел, додатки.  

5. Перелік обов’язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: 
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зонування простору, план з розташуванням меблів, плани стелі та підлоги, 
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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Дизайн інтер’єрів етнічного 

кафе з сувенірною лавкою» складається з: 54 сторінок тексту, _28_ рисунків,  

_11_ використаних джерел, _1_ додаток. 

Ключові слова: ДИЗАЙН, КІНОТЕАТР, КІНОМИСТЕЦТВО, ФУТУРИЗМ. 

Актуальність проектування. На даний момент кіноіндустрія  є важливою 

галуззю, що сприяє розвиткові суспільства і забезпечує культурне дозвілля 

населенню, а, отже, кінотеатри повинні прагнути до постійного підвищення якості 

надаваних послуг, задовольняючи потреби споживачів. 

Об’єкт проектування: громадський заклад для публічної демонстрації 

кінофільмів (кінотеатр). 

Предмет проектування: дизайн інтер’єрів закладу для публічної демонстрації 

кінофільмів (кінотеатр). 

Мета: є визначення функціонального планування, композиційно-просторових 

та художньо-образних характеристик середовища кінотеатру та розробка  інтер’єру 

громадського закладу для публічної демонстрації кінофільмів, що має забезпечити 

створення зручних умов для роботи та комфортного перебування відвідувачів. 

Зонування приміщень відповідно до їх призначення, розробка максимально 

функціонального та комфортного для відвідувачів  та працівників.  

Методи проектування: протягом роботи проведений аналіз і синтез, що 

дозволив дослідити засоби дизайну інтер’єрів кінотеатрів. Використано метод 

порівняльного аналізу, що задіяний при ознайомленні з даними вітчизняного та 

закордонного досвіду дизайн-проектування самостійних та прилеглих закладу для 

публічної демонстрації кінофільмів. При визначенні особливостей формування 

інтер’єрів кінотеатру використаний метод узагальнення. При проектуванні об’єкту 

задіяно метод комп’ютерного 3d-моделювання. 

Практичне значення проектування полягає в розробці системи планування 

та формування інтер’єрів, що можуть використовуватись при проектуванні закладів 

для публічної демонстрації кінофільмів. 
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ВСТУП 

Кіномистецтво – це вид мистецтва, який за допомогою кінематографічної 

техніки, оперуючи рухомим зображенням та звуком, відтворює реальну дійсність у 

художніх та художньо-документальних образах. До основних видів кіномистецтва 

відносять - художнє (ігрове) кіно, документальне кіно, мультиплікаційне кіно 

(анімація) та  науково-популярне. Із зародженням кіно з’явилось чітке 

розмежування жанрів  – комедія, мелодрама тощо. На даний момент в кіно не існує 

єдиної класифікації жанрів, більшість фільмів мають ознаки кількох з них. У 

кіномистецтві сполучаються естетичні властивості театру, літератури, 

образотворчого мистецтва та музики на основі властивих лише йому виражальних 

засобів, головне з яких фотографічна природа кінозображення та монтаж. 

Кінотеатр – це громадська будівля або її частина з спеціальним обладнанням 

предзначеним для публічної демонстрації кінофільмів. 

Актуальність проектування 

На даний момент кіноіндустрія  є важливою галуззю, що сприяє розвиткові 

суспільства і забезпечує культурне дозвілля населенню, а, отже, кінотеатри повинні 

прагнути до постійного підвищення якості надаваних послуг, задовольняючи 

потреби споживачів. 

Об’єкт проектування: громадський заклад для публічної демонстрації 

кінофільмів (кінотеатр). 

Предмет проектування: дизайн інтер’єрів закладу для публічної 

демонстрації кінофільмів (кінотеатр). 

Мета: виявити особливості формування дизайну інтер’єрів закладів 

демонстрації кінофільмів і розробити дизайн інтер’єрів кінотеатру в стилі футуризм.  

Завдання проектування:  

- проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід проектування кінотеатрів; 

- проаналізувати функціональні, об’ємно-планувальні, архітектурно-технічні 

вимоги до проектування закладів демонстрації кінофільмів (кінотеатрів); 

 - виявити основні стилістичні особливості демонстрації кінофільмів 

(кінотеатрів); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 - виявити особливості формування дизайну інтер’єрів закладів демонстрації 

кінофільмів (кінотеатрів);  

- запропонувати дизайн інтер’єрів кінотеатру. 

Методи проектування: протягом роботи проведений аналіз і синтез, що 

дозволив дослідити засоби дизайну інтер’єрів кінотеатрів. Використано метод 

порівняльного аналізу, що задіяний при ознайомленні з даними вітчизняного та 

закордонного досвіду дизайн-проектування самостійних та прилеглих закладу для 

публічної демонстрації кінофільмів. При визначенні особливостей формування 

інтер’єрів кінотеатру використаний метод узагальнення. При проектуванні об’єкту 

задіяно метод комп’ютерного 3d-моделювання. 

Практичне значення проектування полягає в розробці системи планування 

та формування інтер’єрів, що можуть використовуватись при проектуванні закладів 

для публічної демонстрації кінофільмів. 
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РОЗДІЛ 1. 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОЕКТУВАННЯ КІНОТЕАТРІВ 

 

1.1. Історія розвитку інтер’єрів кінотеатрів 

Кінотеатр – це суспільна установа, де публічно демонструється кінофільм. 

Першим кінотеатром США, призначеним виключно для показу кінофільмів 

вважається Vitascope Hall в Новому Орлеані. В цілому ж перші кінотеатри почали 

з'являтися в кінці 1900-х рр. Вони майже не відрізнялися від залів для зборів або 

концертів. 

У 20-ті рр. будувалися різноманітні за архітектурою кінотеатри (неокласичні, 

у дусі бароко, готики й ін.), із традиційним театральним плануванням і пишним 

декором в інтер'єрі («Капітоль» у Берліні, 1925, архітектор Г. Пельціг), і строго 

функціональні, що відрізняються максимальною зручністю розташування місць у 

залі для глядачів («Універсум» у Берліні, 1928, архітектор Э. Мендельсон; 

«Ударник» у Москві, 1928-31, архітектор Б. М. Йофан). З'явилися так звані 

суперкіно (на 4000-5000 глядачів), із широким застосуванням металевих 

конструкцій, що давали можливість перекриття більших прольотів (у Стемфорд-

Хіллі, Велика Британія, 1928, і ін.). З 1934 у Західній Європі будувалися будинки 

менших розмірів (1200–2200 глядачів), зі спрощеними архітектурними формами та 

затишними інтер'єрами («Палас» у Чатемі, Велика Британія, 1934). 

В 1950-60-ті рр. з'явилися кінотеатри спеціальних видів кінематографа — 

стереокіно (з об'ємним зображенням), кругова кінопанорама. Широке поширення 

отримують великі кіноконцертні зали на 2500-4000 місць універсального 

призначення, технічне встаткування й акустика яких забезпечують постановку 

більших концертних програм і показ всіх видів фільмів (звичайних, 

широкоекранних і широкоформатних). 

Демонстрування кінематографу (сінематографії) в Києві почалося з 1897 року 

у приміщенні Бергоньє театру. Наприкінці XIX ст. з'явилися перші стаціонарні 

«ілюзіони» — кінотеатри Шанцера, «Корсо», «Експрес», розташовані на Хрещатику. 

Найдавнішим кінотеатром у Києві вважається кінотеатр «Жовтень», 

побудований у 1929—30 рр. архітектором Валеріаном Риковим за проєктом 
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архітектора Троцького. Відкриття відбулося 8 листопада 1930 р. Кутова будівля у 

стилі конструктивізму має кінозал на 800 місць і концертний зал. У 1955 р. 

кінотеатр переобладнаний для показу широкоформатних фільмів. 

Особливо бурхливим був розвиток і кінематографу (як одного з видів 

мистецької пропаганди), і широкої мережі кінотеатрів і кіноустановок у СРСР, 

причому вона охопила велику кількість населених пунктів, включаючи селища та 

села (зазвичай у клубах, будинках культури була своя кіноустановка). Так, у селах 

України в загальному існувало 25 тисяч кінозалів. Масове згортання кіномережі, 

особливо на селі розпочалося ще наприкінці 1980-х, і особливо посилилося у 

економічно тяжкі 1990-ті. В результаті повального закриття кінотеатрів, 

перепрофілювання закладів чи приміщень колишніх кінотеатрів, а нерідко й 

занедбання й руйнації останніх, мережа кінотеатрів в Україні різко скоротилася (в 

рази), а у сільській місцевості їх просто не лишилося. Чинником, який остаточно 

зруйнував національну кіномережу стала необхідність переобладнання кінотеатрів 

до сучасних технічних вимог і головне — потреба показу винятково ліцензійного 

кіно. Тому, коли від 2000-х років у містах-мільйонниках, в першу чергу столиці 

Києві, а також Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Харкові, а також у великих 

містах, зокрема обласних центрах (Львів, Хмельницький, Чернівці тощо) знайшлися 

інвестори, які викупили старі кінотеатри з метою їх подальшого перезапуску, 

переобладнання й обернення на вдалий комерційний продукт, а подеколи навіть 

почали будувати нові кінтеатри, відкривати кінозали у великих торговельних 

центрах, з'явились перші національні мережі кінотеатрів, а потому й об'єкти 

міжнародних мереж, у решті країни, і зокрема, в малих містах, райцентрах 

кінотеатри, як і раніше, масово закривалися. Так, на Чернігівщині у 2-му і 3-му 

містах області — Ніжині та Прилуках не залишилося жодного кінотеатру. У 

теперішній час (2010) у співпраці голландської компанії IDS та кіностудії ім. 

Довженка висунутий оригінальний і доволі амбітний інноваційний проєкт щодо 

відновлення кінозалів у сільській місцевості України — запропоновано створити 

велику національну мережу проекторних кінозалів на базі сільських клубів, які не 

отримуватимуть ліцензії Dolby й показуватимуть фільми категорії E, де менші 

вимоги, ніж у категорії D. 
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1.2. Класифікація кінотеатрів 

Майже за 100 років існування кінематографії (з 1895 р.) значно 

вдосконалювалася техніка кінопоказів, розвинулася система видів проекції, 

створилася широка мережа кінотеатрів. При розрахунку мережі кінотеатрів 

новостворюваних міст і житлових районів, при проектуванні кінотеатрів в ситуації, 

що склалась в міському середовищі важливу роль відіграє правильне визначення їх 

типів, місткості та місця розташування в загальній системі культурного 

обслуговування. 

Різноманітні типи кінотеатрів можна класифікувати в такий спосіб. 

За характером експлуатації: кінотеатри цілорічної дії; кінотеатри сезонної дії 

(літні закриті і відкриті); комбіновані (цілорічні спільно з сезонними). 

За кількістю місць у залі для глядачів: від 100 до 1500 - для кінотеатрів 

цілорічної дії та літніх закритих і до 2500 - для літніх відкритих майданчиків. 

За кількістю залів: одно-, двох-, трьох- і чотирьохзальний. 

По експлуатаційних особливостях: звичайні і спеціалізовані, причому 

спеціалізовані кінотеатри можуть бути різних типів: прем'єрний, дозвільний, 

студійний, дитячий, з безперервним кінопоказом, кінокафе і ін. Для цих кінотеатрів 

передбачають свій особливий склад приміщень. До числа спеціалізованих відносять 

і кінотеатри з особливими видами кінопроекції: кінопанорама, циркорамні, стерео, 

відео та ін. 

За технікою показу фільмів: найбільш поширені, демонстровані з плівки 

шириною 35 мм: звичайні (з співвідношенням сторін кадру 1: 1,37) і 

широкоформатні (з співвідношенням 1:2,35); кашетірованні (з співвідношенням 

1:1,85), широкоформатні, демонстровані з плівки шириною 70 мм (з пропорціями 

кадру 1:2,2), із стереофонічним відтворенням звуку. Широкоформатний систему, як 

дорожчу, застосовують в кінотеатрах при місткості залу більше 800 місць або в 

кінотеатрах на 600 місць в тому випадку, якщо це найбільший кінотеатр в місті. 

Загальна ознака класифікації кінотеатрів по композиції - положення залу для 

глядачів по відношенню до головного фасаду. В глибинних композиціях поздовжня 

вісь перпендикулярна площині фасаду, у фронтальних - паралельна. Ці 

композиційні схеми в залежності від розташування залу на першому або другому 
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поверсі поділяються на горизонтальну і вертікальну. Слід підкреслити, що дана 

класифікація носить самий загальний характер і є лише базою для побудови 

виразних композиційних рішень. На рис. 1.1 зображені приклади схем побудови 

глядацького комплексу [4]. 

 

Рис 1.1. Приклади схем побудови глядацького комплексу: а - фойє без кулуарів; б - фойє з 

куруарамі і організацією входу з них в зал; 1 - зал для глядачів; 2 - фойє; 3 - кулуари 

 

1.3. Закордонний та вітчизняний досвід формування дизайну інтер’єру 

кінотеатрів 

Кінотеатр Планета Кіно знаходиться в розважальному центрі Блокбастер. 

Даний розважальний центр знаходиться в Києві, за адресою проспект Степана 

Бандери, 34В. Планета кіно-це найбільший 13-зальний кінотеатр в Україні, в якому 

немає «звичайних» залів. 

Вхід до кінотеатру знаходиться в середині торгівельно-розважального центру, 

на другому поверсі. 1 зал IMAX, 1 кінозал з технологією 4DX, 3 зали кіно-ресторану 

RE'LUX і 8 залів підвищеного комфорту Cinetech + нова для Києва технологія 4DX 

зробить твій кіно-відпочинок по-справжньому екстремальним. Спеціальні рухомі 

крісла і спецефекти: дощ, туман, блискавки і запахи доповнюють сюжет фільму і 

створюють незабутні враження. 

Власна технологія Cinetech + перетворює кіно в кіно +: широкі проходи в залі, 

особлива геометрія кожного залу, насичені кольори на великих екранах від стіни до 
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стіни, чітке і глибоке 3D, а також персональні 3D-окуляри з якими дивитися фільми 

зручно, гігієнічно і вигідно. Для того щоб відпочивати було комфортно, в залах 

встановлені зручні крісла виготовлені з безпечного та приємного на дотик еко-

матеріалу, з рухомими підлокітниками, які перетворюють крісла на зручні дивани, 

як вказано на рис. 1.2. 

Спеціальні рухомі крісла і спецефекти: дощ, туман, блискавки і запахи 

доповнюють сюжет фільму і створюють незабутні враження. 

 

Рис. 1.2. Інтер’єр глядацьких залів кінотеатру Планета Кіно 

 

Оновлений зал IMAX з новими комфортними кріслами і оновленим покриттям 

підлоги. Незмінним залишається унікальна технологія - ефект повної присутності в 

фільмі, завдяки величезному екрану, розміром з п'ятиповерховий будинок, та супер 

звуку. 

Спеціально облаштована лаунж зона зі зручними кріслами, помаранчевого 

кольору, та столиками відокремить відвідувача від загальної метушні кінотеатру, де 

кожен матиме змогу насолодитися смачними напоями у очікуванні фільму та 

переглядати трейлери нових фільмів на відеостіні. 

Сучасний та комфортний дизайн відповідає світовим тенденціям в архітектурі 

та дизайні. В оздобленні інтер’єру використані лише натуральні матеріали, 

декоративна підсвітка та меблі, виконані на замовлення (custom-made) руками 

українських майстрів. 
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На рис. 1.3 зображено кіномаркет - перший в Києві і другий в Україні 

попкорн-бар, де самостійно можна придбати снеки, солодощі, напої та, звичайно ж, 

попкорн. Також в кіномаркеті можна знайти різні сувеніри та іграшки з улюблених 

фільмів. 

 

Рис. 1.3. Перший в Києві кіномаркет в кінотеатрі Планета Кіно 

 

На рис 1.4 та 1.5 зображений інтер’єр  кінотеатру, який виконаний в яскравих 

кольорах. В основному переважають жовтий, помаранчевий, червоний та сірий 

кольори [7]. 

 

Рис. 1.4. Гардеробна кімната кінотеатру Планета Кіно 
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Рис. 1.5. Лаундж-зона кінотеатру Планета Кіно 

 

Кінотеатр MULTIPLEX знаходиться у торгівельному центрі Lavina Mall - 

флагман мережі кінотеатрів Multiplex. Це найбільша мережа багатозальних 

кінотеатрів України заснована у 2003 році. Знаходиться він на вулиці Берковецька, 

6Д. 

Вхід до кінотеатру знаходиться в середині торгівельно-розважального центру 

Lavina Mall, на першому поверсі, поруч з фудкортом та парком розваг. Кінотеатр 

налічує 13 залів, зону VR cinema, M CAFE, кінозал TWINS, який являється 

найбільшою залою кінотеатру та M CLUB - дві надзвичайно комфортні кінозали, 

розраховані на 34 відвідувача у кожній з них. На рис. 1.6 зображена фірмова 

кав’ярня M CAFE, де відвідувач зможе замовити запашну каву або смачні тістечка 

чи сендвічі. 

Також в кінотеатрі наявна зона VR Cinema – це перша зала віртуальної 

реальності у світі, де кожен синхронно може переглядати фільми у форматі 360°. 

Кінотеатр пишається своєю унікальною для України технологією, яка 

розроблена спеціально для Multiplex. Це двопроекторна система зображення, 

завдяки якій фільми демонструються з роздільною здатністю 4К, а формат 3D стає 

більш яскравим та чітким. Також кінозали обладнані спеціальними кріслами-

реклайнерами, що розкладаються у зручне індивідуальне напівлежаче положення.  
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Одна кінозала обладнана технологією звуку Dolby Atmos, і для повного 

відчуття та передавання ефектів зала повністю оббита спеціальною чорною 

тканиною. 

 

Рис. 1.6. Фірмова кав’ярня M CAFE в кінотеатрі Multiplex  

 

Широкі та зручні крісла виконані з натуральної шкіри зображені на рис. 1.7. 

Крім того, на кожному кріслі є кнопка виклику адміністратора, у якого можна 

замовити їжу та напої. 

 

Рис. 1.7. Інтер’єр глядацьких залів кінотеатру Multiplex 
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Кінозали відділені власним затишним фойє, на території діє алкогольний бар з 

вишуканими коктейлями та напоями. На рис 1.8 зображена лаунж-зона, де можна 

відпочити, облаштована  затишними диванчиками та ретропостерами культових 

стрічок на стінах. Є стіл для пінг-понгу для тих, хто хоче активно провести час до 

початку фільму або позмагатися з кимось. 

 

Рис. 1.8. Лаундж-зона кінотеатру Multiplex  

 

  Досить цікавий дизайн, який поєднує в собі  ніжні та приємні біло-рожеві 

кольори та стиль лофт. Неонова підсвітка придає унікальність цьому закладу, 

створюючи незвичайну атмосферу всередині [6]. 

Кінотеатр Raj Mandir був відкритий 1 червня 1976 року головним міністром 

Раджастана Шрі Харі Дев Джоші (на той час) в місті Джайпур, Індія, та є його 

символом. Він є одиним з найбільших та найстаріших кінозалів Азії. Це один з 

найбільших кінозалів в Індії, що вміщає більше 1300 осіб в одному залі.  

Чудовий інтер'єр та унікальна архітектура даної будівлі були удостоєні титулу 

«Гордість Азії». Мета полягає в тому, щоб надати своїм відвідувачам королівський 

вид з повним спектром розваг, щоб відвідувачі відчували, що вони потрапили в 

особливеу королівське місце. У кінотеатрі Raj Mandir глядачі мають змогу 

перейнятися духом Індії й впритул наблизитися до розуміння боллівудського 

кінематографа. 
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На рис 1.9 зображений досить незвичайний фасад будівлі в стилі ар-деко, який 

представляє собою хвилеподібну структуру, забарвлену в рожеві тони. Такий дизайн 

надає споруді неповторний місцевий колорит. 

 

Рис. 1.9. Фасад кінотеатру Raj Mandir в стилі ар-деко 

 

Головний вестибюль цього кінозалу зачаровує кожного відвідувача. Одна з 

його унікальних особливостей - система освітлення. Перед початком вистави 

вестибюль освітлюється білим світлом, а в проміжку часу світло змінює свій колір 

на чудовий синій що зображено на рис. 1.10. Також в кінотеатрі є досить цікава 

функція, через канали кондиціонування повітря під кожним сидінням 

розповсюджується натуральний квітковий аромат. 

 

Рис. 1.10. Вестибюль кінотеатру Raj Mandir  
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Високі стелі прикрашені люстрами. На рис. 1.11 зображені стіни прикрашені 

художніми роботами та дерев'яною плиткою на замовлення зі скляною 

інкрустацією. Сходи, що знаходяться на південній стороні вестибюля, ще більше 

доповнюють і без того чарівне видовище.  

 

Рис. 1.11. Інтер’єр глядацьких залів кінотеатру Raj Mandir   

 

Слідуючи традиціям, сидіння Raj Mandir були розділені на чотири дорогоцінні 

секції, а саме: перлову, рубінову, смарагдову і алмазну. Атмосфера старовинного 

палацу була створена в оглядових залі з драпірованими оксамитом фіранками на 

гігантському екрані. Відвідувачі намагаються зайняти свої місця заздалегідь, щоб 

помилуватися захоплюючим видовищем [8]. 

Orinda Theater - це якір центру пасторального містечка Іст-Бей в Оринді, 

штат Каліфорнія. Архітектор - Олександр Еймвелл Кантін та дизайнер інтер’єру -

Ентоні Хайнберген. Кінотеатр відкрився в 1941 році. 

Запланований до зносу в 1984 році, він був збережений зусиллями 

консерваторів та знову відкритий в 1989 році, як проект "Центру Театрального 

майдану" - проект реконструкції роздрібної торгівлі та розваг. Два додаткові екрани 

були побудовані в прилеглих торгових приміщеннях, залишивши оригінальний 

екран незачепленим. 

Центральний зал, який залишився майже незміненим при реставрації, 

повністю відображає культурні традиції міста тих часів. На рис 1.12 зображена 
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пофарбована в синій стеля, з унікальними візерунками, що контрастує з бордовим 

текстилем, який з'являється не тільки на зорових кріслах, а й у вигляді завіс. 

 

Рис 1.12. Інтер’єр глядацьких залів кінотеатру Orinda Theater 

 

 Унікальною складовою дизайну центрального залу є малюнки, на 

звукоізольованих стінах. Витончені дівчата, в довгих витончених сукнях, 

випливають з-за кутів прямо на стіни залу, перетворюючи його на справжній витвір 

мистецтва зображені на рис. 1.13. У такому залі вже точно буде стояти складний 

вибір, тим часом, на що дивитися: на екран, або, все ж, на стіни. 

 

Рис 1.13. Інтер’єр глядацьких залів кінотеатру Orinda Theater 
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Але зал це не головна особливість кінотеатру "Orinda". Його центральний хол 

також може позмагатися за це звання. Дизайн вестибюля зображеного на рис. 1.14 

вважають унікальним. Відвідувачі називають його музеєм, або цілісним твором 

мистецтва, яке збирали тисячі років по різним всесвітам, і з'єднали тільки в 

минулому столітті, тут, на нашій планеті. 

 

Рис 1.14. Інтер’єр вестибюлю кінотеатру Orinda Theater 

 

Він дійсно здається неземним. Оксамитове бірюзове килимове покриття, що 

тягнеться на весь поверх, прикрашає ще одна картина, крила якої досягають до 

самих дверей. А двері продовжують художню задумку дизайнера і віддзеркалював 

морськими хвилями візерунки статі, з ілюмінаторами, замість вікон. 

Головною родзинкою вестибюлю є стеля. Цілий полігон, для прояву фантазії, 

якої дизайнер явно не пошкодував для свого унікального, воістину видовищного 

проекту. Всеосяжна картина розкинулася своїми руками і квітами на всі боки, і 

заполонила інтер'єр своєю містичною красою. Сюрреалістичні ілюстрації, які 

збільшують простір в кілька разів, ніби обіймають стіни холу і надають їм 

витонченості. 

Grauman's Chinese Theatre - також відомий як Китайський театр TCL. 

Кінотеатр на 1162 місця, розташований на бульварі Голлівуд в Лос-Анджелесі. В 

кінотеатрі традиційно проходять прем'єри багатьох голлівудських фільмів.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80%D0%B0
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Оригінальний Китайський театр був побудований після успіху сусіднього 

Єгипетського театру Граумана. Обидві будівлі побудовані в стилі екзотичного 

відродження. В 2013 році Китайський театр в партнерстві з IMAX Corporation 

переобладнав будинок в спеціально спроектований кінотеатр IMAX. Нещодавно 

відремонтований театр вміщає 932 людини і має один з найбільших кіноекранів в 

Північній Америці. 

Висота будівлі театру - 27 м., вхід маркують дві колони коралово-червоного 

кольору з капітелями у формі масок, що підтримують бронзовий козирок даху. Над 

портиком варто звернути увагу на майстерно вирізаного з каменю китайського 

дракона довжиною 9 м. Вхід в театр, який охороняють дві гігантські «райські 

собаки», привезені з Китаю, зображений на рис. 1.15. 

 

Рис 1.15. Вхідна група кінотеатру Grauman's Chinese Theatre 

 

Комплекс Китайського театру Граумана складається з власне театру і дворика 

перед будівлею. Двір оточений вигнутими стінами 12-метрової висоти, 

прикрашеними башточками з мідними куполами, а у внутрішній його частині можна 

побачити 3-метрові фонтани у вигляді квіток лотоса.  На майданчику перед 

кінотеатром розташована знаменита голлівудська «Алея зірок», де в цементі 

зберігаються відбитки рук або ніг багатьох артистів, обраних (на відміну від «Алеї 

слави») власниками театру. 
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Багаті інтер'єри театру, особливо зал для глядачів, відтворюють з 

скрупульозною точністю стиль імператорського Китаю. На рис. 1.16 та 1.17 

зображена фантастичної розписна стеля, рельєфні колони і дзеркало сцени. Багато 

елементів екстер'єру та інтер'єру були привезені з Китаю або виконані китайськими 

майстрами. 

 

Рис 1.16. Інтер’єр глядацьких залів кінотеатру Grauman's Chinese Theatre 

 

 

Рис 1.17. Інтер’єр глядацьких залів кінотеатру Grauman's Chinese Theatre 

 

Кінотеатр Cineteca Madrid - це незалежний кінотеатр, розташований в 

Матадеро, колишній бійні, яка була перетворена в головний культурний центр 

Мадрида, розташований недалеко від метро Legazpi і міськой річки Мадрид-Ріо. 
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Є дві речі, які виділяють Cineteca серед усіх кінотеатрів іспанської столиці. 

По-перше, це перший та єдиний театр в Іспанії, присвячений виключно науково-

популярним фільмам (тобто документальним). По-друге, інтер'єр кінотеатру з 

металевої сітки і лампового освітлення - одне з найбільш унікальних і яскравих 

декорацій зображений на рис. 1.18. 

 

Рис 1.18. Декор стін кінотеатру Cineteca Madrid 

 

Sala Azcona, названа на честь знаменитого сценариста з Logrono, - це простір, 

який поширює роботу аудіовізуальних творців по всій площі. Він пов'язаний з 

іншими приміщеннями: багатоцільовим залом, Сала-Борау з місткістю 90 осіб, 

плато і внутрішнім двором Cineteca. Ці простори показують фільми і проводять різні 

заходи, завжди прагнучи досягти максимально можливого культурного інтересу в 

суспільстві.  

Інтер'єр найбільшої іспанської фільмотеки виглядає дуже сучасно, немов 

дизайн зійшов зі сторінок науково-фантастичного альманаху Айзека Азімова. А 

мінімум освітлення і максимум пристосувань для маломобільних груп населення - 

перетворюють цей унікальний кінотеатр в дане культурне надбання Мадрида. 

Його приміщення примітне цегляними стінами, залізобетонним покриттям і 

штучним світлодіодним освітленням. Основні елементами декору кінозалу 
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зображені на рис. 1.19, ними слугують кошики, які з водяних шлангів вплетені в 

люмінесцентний елемент, що освітлює стелі кімнат і архіву [11].  

В кінотеатрі також знаходиться кафе і ресторан Cantina з терасою, де можна 

замовити напої для відвідувачів Matadero Madrid. 

Авангардний простір, що грає зі звичайним заднім освітленням і контрастами 

фільмів, розділений на п'ять різних зон: 

• Sala Azcona, оригінальний проекційний простір, що став одним з провідних 

кінотеатрів міста, на 224 місця. 

• Sala Borau, менший і більш затишний кінотеатр, площею всього 70 кв.м., 

що вміщає 65 чоловік. 

• Sala Plató - багатоцільовий простір, який може використовуватися як 

кінотеатр або знімальний майданчик. Він займає 244 кв.м. і має висоту 

більше 6 м. 

• La Cantina, відреставроване кафе з окремим входом. Він знаходиться під 

відкритим небом в красивому Патіо де ла Кантина та азаймає 300кв.м. 

• Фойє - це простір відкритого планування, що займає понад 150 кв.м. та 5 м. 

у висоту, з природним освітленням.  

 

Рис 1.19. Інтер’єр глядацьких залів кінотеатру Cineteca Madrid 
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1.4. Нормативно-правова база проектування інтер’єрів кінотеатрів 

Проектуючи кінотеатр варто розуміти особливості щодо вимог та норм. Тому 

для виконання дипломного проекту було переглянуто та проаналізовано ряд вимог 

на дану тему. Нижче подана законодавча та нормативна база, будівельні норми та 

технологічні вимоги, що відповідають темі диплому. 

Під час проектування кінотеатрів поряд з загальними положеннями слід також 

виконувати вимоги ДБН В.2.2-16, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, ДБН В.2.2-9, ДБН 

В.2.5-58, ДБН В.2.5-67 та інших чинних нормативних документів у галузі 

будівництва. 

Розміщення, розмір та склад земельних ділянок кінотеатрів, театрів, клубних 

закладів визначаються згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12. 

На земельній ділянці кінотеатру, театру, клубного закладу слід передбачати: 

- Майданчики перед входами і виходами (із розрахунком на одне місце в 

залі – 0,3 м², для сезонних кінотеатрів і театрів – 0,35 м² ); 

- Місце для реклами, афіш та малі архітектурні форми; 

- Зелені насадження, майданчики для стоянок автомобілів, господарське 

подвір’я згідно з вимогами ДБН Б.2.2 – 5. 

Слід передбачати упорядковані пішохідні звя’зки з прилеглими до території 

закладів об’єктами міського обслуговування та зупинками громадського транспорту. 

На відкритій автостоянці та підземному паркінгу повинні бути передбачені 

спеціальні місця для осіб з інвалідністю згідно з вимогами ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.3-

15. 

Витяг з ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади [c. 10]: 

ОБЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 

Якщо говорити про об’ємно-планувальні рішення, то приміщення будівель 

кінотеатрів, театрів, клубних закладів поділяються на функціональні комплекси і 

групи приміщень, об’єднаних нерозривними технологічними зв’язками: 

- приміщення комплексу для глядачів; 

- приміщення демонстраційного комплексу: зала для глядачів, сцена (естрада), 

приміщення технологічного забезпечення сцени (естради), приміщення 

технологічного забезпечення кінопоказу; 
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- приміщення, що обслуговують сцену (естраду): приміщення для творчого і 

технічного персоналу, склади; 

- адміністративно-господарські приміщення; 

- виробничі приміщення; 

- приміщення клубного комплексу: для відпочинку й розваг, лекційно-

інформативні, гуртково-студійні, аматорські, фізкультурно-оздоровчого 

призначення. 

- приміщення демонстраційного комплексу 

У залі для глядачів, як приміщенні демонстраційного комплексу, є низка 

вимог, а саме: вимоги до параметрів кіноекрану та залу для глядачів, обладнаного 

кіноустановкою. Мінімальна відстань від екрану до глядача в «антикінотеатрі», 

відеокабіні приймається 2 м, максимальна – 6 м.  

 Висота залу для глядачів та лекційного залу (аудиторії), обладнаних 

кіноустановками, визначається розрахунком залежно від призначення залу 

(аудиторії) і відповідних технологічних вимог. У залі для глядачів за наявності 

ярусів чи балконів з кількістю рядів не більше трьох висоту від підлоги місць для 

глядачів до низу конструкцій, що видаються, розташованих вище ярусів, балконів 

чи стелі залу для глядачів, слід приймати не менше 2,5 м.), а при більшій кількості 

рядів – не менше 3 м. Висота бар'єрів балконів повинна бути не менше 0,9 м.). На 

бар'єрах слід передбачати пристосування, що запобігають падінню предметів з 

висоти. 

Ширину крісел (між осями підлокітників) слід приймати не менше 0,52 м, 

ширину стільців та лав – не менше 0,45 м. Глибина крісел, стільців та лав повинна 

забезпечувати  ширину проходів між рядами не менше 0,45 м. 

Висоту рівня планшету естради (сцени, авансцени) над рівнем підлоги 

першого ряду місць для глядачів слід передбачати не більше 1 м, а в залах для 

глядачів місткістю до 500 місць – не більше 0,8 м (з горизонтальною підлогою – не 

більше 1,1 м). 

Місця для осіб з інвалідністю на кріслах колісних слід передбачати в першому 

або останньому ряду партеру або ложі і розміщувати на плоскій ділянці підлоги. 
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Розміри місць для інвалідів на кріслах-колясках – 0,9 х 1,5 м, ширина під'їзду до 

місць повинна бути не менше 0,9 м. 

Кінотеатри 

Розрахункову місткість кінотеатрів для визначення площі приміщень 

комплексу для глядачів варто приймати: в однозальных кінотеатрах – рівну 

місткості залу для глядачів, у двозальних – місткості більшого залу, у тризальних та 

з більшою кількістю залів (мультиплекси) – 0,7 загальної місткості всіх залів і 

комплексів, але не менше місткості найбільшого залу. 

У кінопроекційній групі приміщень багатозальних кінотеатрів дозволяється 

об'єднувати однорідні приміщення. При цьому площі кімнати кіномеханіка, 

радіовузла, майстерні кіномеханіка та санітарного вузла допускаються, а в разі 

об'єднаної кінопроекційної групи приміщень слід визначати, з розрахунку на один 

зал. При проектуванні кінотеатрів місткістю 400 і більше місць слід передбачати 

окремо кімнату інженера та оператора (площею 10 кв.м. ) [2]. 

Витяг з ДБН В.2.2-9:2018. Громадські будинки та споруди. Основні 

положення [c. 9]: 

ОБЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 

Вхідні вузли та комунікації 

Якщо говорити про основні входи до громадських будинків, то вони повинні 

мати підходи та розміри, які враховують можливості всіх розрахункових катогорій 

відвідувачів. Кількість входів та виходів визначається розрахунком виходячи із 

пропускної спроможності споруд, а також експлуатаційними вимогами. 

Важливо щоб громадські будинки були запроектовані так, щоб усі входи та 

виходи, крім технологічних, в тому числі  й евакуаційні були доступні для інвалідів 

та інших маломобільних груп населення.  

Входи в будинки мають бути обладнані спеціальними пристроями - 

пандусами, поручнями, засобами безпеки згідно ДБН В.2.2-40,  що забезпечує 

можливість підйому особи з інвалідністю на рівень входу до будинку, першого 

поверху або ліфтового холу. Такий вхід має бути захищений від атмосферних 

опадів, перед ним повинна бути площадка розміром не менше 1,5 м. х 2,5 м. з 

дренажем.  
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Санітарно-гігієнічні приміщення 

Варто пам’ятати, що розміри, розміщення і обладнання санітарно-гігiєнічних 

приміщень мають задовольняти вимоги зручності користування, прибирання та 

дезінфекції. Основою розрахунку площі сангігієнічних приміщень е розрахункова 

чисельність осіб чоловічої та жіночої статі. Кількість обладнання визначається за 

вимогами норм різних видів будинків і споруд. Важливо враховувати, що 10 % 

відвідувачів можуть бути особи з інвалідністю із супровідною особою і 

маломобільні групи населення.  Слід забезпечувати можливість використання 

санітарно-гіrієнічних приміщень особам маломобільних груп населення згідно 

вимогами ДБН В.2.2-40. 

Приміщення туалетів у громадських будинках і спорудах варто розташовувати 

на відстані не більше 50 м. від найбільш віддаленого місця постійного перебування 

відвідувачів [1]. 

Витяг з ДБН В.1.1.7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва [c. 7]: 

ОБМЕЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ В БУДИНКАХ 

 Обмеження поширення пожежі в будинках досягається завдяки: 

- застосуванням конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, 

спрямованих на створення перешкод поширенню небезпечних чинників пожежі 

приміщеннями, між приміщеннями, поверхами, протипожежними відсіками та 

секціями; 

- зменшенням пожежної небезпеки будівельних  матеріалів (у тому числі 

облицювань), конструкцій, елементів систем електропроводки, що застосовуються у 

приміщеннях і на шляхах евакуації; 

- зменшенням вибухової та пожежної небезпеки технологічного процесу, 

використанням засобів, що перешкоджають розливанню та розтіканню горючих 

рідин під час пожежі; 

- застосуванням систем протипожежного захисту (автоматичних систем 

пожежогасіння, систем протидимного захисту), а також інших інженерно-технічних 

рішень, цілеспрямованих  на обмеження поширення небезпечних чинників пожежі. 

Також до протипожежних перешкод можна віднести протипожежні стіни, 

перегородки та перекриття. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ 

Для забезпечення безпечної евакуації людей мають передбачатися заходи, 

спрямовані на: 

- створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей з закладу 

у разі виникнення пожежі; 

- захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних чинників пожежі. 

Евакуація людей у разі виникнення пожежі повинна передбачатися по шляхах 

евакуації через евакуаційні виходи, евакуаційні сходи та сходові клітки [3]. 
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Висновки до 1-го розділу 

На основі аналізу історії розвитку кінотеатрів та перегляду аналогів було 

зроблено такі висновки: 

1. Було розглянуто історію розвитку інтер’єрів кінотеатрів, їх типологію та 

класифікацію, тенденції створення та вдосконалення кінотеатрів.  

2. В результаті роботи з законодавчою та нормативною базою були 

виділені необхідні вимоги для даного проекту, які потім були проаналізовані та 

використані в дипломному проекті кінотеатру. 

3. В результаті аналізу реалізованих проектів кінотеатрів було 

ознайомлено з тенденціями та особливостями дизайну інтер’єрів вітчизняного та 

закордонного досвіду. 
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РОЗДІЛ 2. 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ІНТЕР’ЄРІВ КІНОТЕАТРІВ 

 

2.1. Функціональне зонування інтер’єрів і необхідні приміщення 

Основне об'ємно-планувальне, функціональне, і, звичайно, художнє завдання 

при проектуванні видовищних будівель кожного типу - знайти найбільш вдале і 

раціональне поєднання глядацького комплексу з іншими  приміщеннями. Зонування 

- це одна з основних стадій проектування кінотеатру. Вона являє собою поділ 

наявної вільної площі на окремі зали. Під час процесу розбивкою кінотеатру на 

автономні зони формується його стратегія, визначаються функціональні можливості, 

продумується загальна інфраструктура. На цьому етапі проводиться оптимізація 

внутрішнього обладнання приміщень, що дає можливість ефективно розпорядитися 

метражу. Правильна розбивка території на окремі зони дозволяє знизити фінансові 

витрати і підвищити рентабельність проекту.  

В процесі розбивки загальної площі на зони проектувальник розглядає безліч 

варіантів, вибираючи найраціональніший і економічно вигідний. При цьому 

неодмінно враховується взаємне розташування залів і місцезнаходження 

громадських, адміністративних, технічних приміщень. Ефективне зонування дає 

можливість результативно розпорядитися кожним наявним метром. Його завдання, 

так само, як і всього проектування в цілому - забезпечити зручність глядачам і 

прибуток власнику. Тому від того, наскільки правильно буде проведено зонування 

кінотеатру, залежить і його рентабельність. Адже у закладу з незручно 

розташованими і тісними залами мало шансів на успіх у глядача. А ось те, що 

спроектовано з урахуванням вимог до комфортності, безсумнівно, отримає 

заслужене визнання відвідувачів. 

При правильному зонуванні будуть виключені такі прикрі непорозуміння, як 

довгі черги в касах, незручні зали, зайві витрати на оренду. До них часто призводить 

нераціональне проектування площ. 

Правильне зонування робить приміщення гранично зручними і для глядачів, і 

для співробітників. При цьому число працівників зводиться до мінімальної цифри. 
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Завдяки грамотному зонування можна істотно підвищити кількість місць в залах. А 

це принесе додатковий дохід кінотеатру. Крім того, розбивка на зони відкриває 

широкі можливості перед дизайнерами проекту. Вони зможуть втілити в життя самі 

неординарні і передові ідеї. Це, безсумнівно, приверне до кінотеатру підвищену 

увагу глядачів. Адже всім приємно приходити в модне, стильне заклад, де чекають 

затишні та зручні зали. А саме цього можна досягти, застосувавши грамотну 

розбивку кінотеатру на окремі зони (дод. А, арк. 11, 12). 

Приміщення кінотеатрів поділяються на 3 групи, кожна з цих груп приміщень 

отримує розвиток, відповідне характеру і місткості будівлі: 

1. Глядацький комплекс: 

- Глядацька зала (включаючи естраду і балкон); 

- Касовий вестибюль (включаючи приміщення кас); 

- Розподільні кулуари і буфет; 

- Фойє та буфет; 

- Курильня; 

- Санітарні вузли. 

2. Приміщення кіноапаратної: 

- Проекційна; 

- Перемотувальна; 

- Тамбур; 

- Електросилова; 

- Кімната кіномеханіка та радіовузол; 

- Майстерня кіномеханіка; 

- Приміщення для агрегатів охолодження кінопроекторів; 

- Санітарний вузол. 

3. Службово-господарські приміщення: 

- Кабінет директора; 

- Адміністративна; 

- Контора; 

- Кімната персоналу; 

- Плакатна майстерня; 
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- Столярна майстерня; 

- Господарська комора; 

- Електрощитова; 

- Акумуляторна; 

- Кислотна; 

- Комора для прибирального інвентарю; 

- Підсобні приміщення буфету [10]. 

На рис. 2.1 зображена функціонально-планувальна схема в’язків приміщень  

глядацького комплексу. 

 

Рис 2.1 загальна функціонально-планувальна схема зв’язків приміщень        глядацького 

комплексу: 1 - касовий вестибюль; 2 - вхідний вестибюль; 3, 4 - кабіни кас і чергового 

адміністратора; 5 - розподільний вестибюль; 6 - кімната для переодягання; 7 - гардеробна;  

8 - кімната гардеробників; 9 - кабінет головного адміністратора і комора афіш; 10 - кімната 

розповсюджувач квитків, 11 - дитяча кімната; 12 - фойє, кулуари; 13 - комора при фойє,  

14 - буфет; 15 - мийна, доготувальних; 16 - комора; 17 - експозиційне приміщення музею;  

18- фондосховище; 19 - кімната співробітників; 20 - санітарні блоки; 21 - курильна; 22 - зал для 

глядачів; 23 - клубне приміщення 

 

Головне приміщення кінотеатру - глядацький зал, забезпечує глядачам умови 

комфортного перегляду фільму. Форма залу - прямокутна, трапецієвидна і 
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напівкругла. кінотеатри можуть розробляти з універсальними залами з 

приміщеннями для кафе і клубної роботи, для роботи з дітьми. В даний час коли 

можна констатувати нове підвищення інтересу до кіно, будівлі кінотеатрів повинні 

володіти насамперед двома характеристиками: висока технологічність і 

універсальність. 

 

2.2. Специфіка технології обслуговування закладу, ергономіка 

Кінотеатр на 2000 місць та більше. Головні виходи, як правило, повинні вести 

на різні вулиці. Винятки можливі в тих випадках, коли між головними виходами і 

вулицею знаходиться досить просторий двір. 

Кінотеатри з числом місць менше 2000. Головні входи і виходи повинні вести 

на міську вулицю з наскрізним рухом або на тупикову вулицю шириною 10 м. з 

майданчиком для розвороту автомобілів. На більш вузьких вулицях будівель 

кінотеатру слід розташовувати з відповідним відступом від вулиці. 

Зовнішні стіни, а також конструкції коридорів, сходів, під’їзді і проїздів, 

димоходів і витяжних вентиляційних каналів повинні бути вогнестійкими. Двері і 

вікна слід розташовувати на відстані більше 6 м. від протилежних частин будівлі 

кінотеатру або сусідніх будівель. 

Перекриття та підлоги в залі для глядачів, коридорах і проїздах повинні бути 

вогнестійкими. перекриття в інших приміщеннях і сходових клітках – вогнетривкі. 

Коридори, сходи, проїзди, виходи, двори повинні бути розраховані таким 

чином і освітлення, які забезпечують безперешкодну, зручну, організовану, 

безпечну евакуацію глядачів з кінотеатру по найкоротшому шляху. 

Ухил пандусів 1:10. пандуси повинні починатися перед сходами або після них 

на відстані, рівному ширині сходового маршу. 

Число сходів в кінотеатрах з залом для глядачів, розташованим вище рівня 

землі, має бути не менше 2. 

Сходи повинні бути розташовані в будівлі так, щоб при одночасному виході 

глядачів з партеру і з балкона не виникали зустрічні потоки. на шляху із залу для 

глядачів до сходів слід розміщувати коридори або проміжні приміщення (фойє). 



36 

Ширина сходів між поручнями має бути від 1,25 до 2,50 м. ширина сходів на 

балконах, що вміщають менше 125 глядачів, від 1 м. і більше. 

Приміщення кінопроекційної повинно мати вогнестійкі стіни і перекриття і за 

винятком оглядових і проекційних отворів не може мати ніякого зв'язку із залом для 

глядачів. Тут повинен бути світловий отвір в зовнішній стіні або ж отвір, що 

виходить в криту світлову шахту. Двері і вікна забезпечуються захисними 

козирками з виносом 50 см., виступаючі на всі боки отворів не менше ніж на 30 см. 

площа віконного отвору більше 1,4 кв.м. З кінопроекційною повинен бути 

влаштований вихід назовні безпосередньо або по сходах. Як виняток допускається 

вихід через вільне приміщення не використовується в якості комори зручно 

розташоване щодо кінопроекційною. 

 Розміри: найменша глибина камери в плані 2 м., висота більше 2,8 м, в місці 

установки проектора більше 2 м. Якщо поруч з кінопроекційною є пов'язане з нею 

приміщення з окремим виходом назовні, то площа камери може бути зменшена до 

4кв.м. 

В залі для глядачів повинно бути не менше двох зовнішніх дверей або вікон 

для достатнього провітрювання. У деяких випадках потрібно пристрій штучної 

вентиляції. У верхній частині сходової клітки повинна знаходитися витяжний 

вентиляційний пристрій для видалення диму, кероване з першого поверху. 

Установка лавок, столів і стільців в проходах залу для глядачів заборонена. 

Сходи: висота сходинок менше 16 см, ширина проступів більше 30 см. 

Ширина сходинок в найвужчому місці повинна бути більше 23 см. Відстань від 

дверей до сходів - не менша ширини дверного полотна або більша за 80 см. Комори 

під сходами заборонено.  

Для дошкільних  допускається деяке зниження вимог будівельного нагляду; як 

виняток, допускається установка кінопроектора без спеціального приміщення, але за 

умови, що апаратура ретельно перевірена, а місця для глядачів зняходяться від неї 

не менше чим за 2 м [5]. 

При проектуванні даного кінотеатру були дотримані відповідні ергономічні 

вимоги (рис. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). 
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Рис.2.2. Кінозал 

 

 

Рис.2.3. Схема планування кінотеатру 

 

 

Рис.2.4. Місця для глядачів у залах при кінопоказах рекомендується  проектувати в межах 

даної зони 
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Рис.2.5. Плани кіноапаратних: А - широкоформатного кінотеатру; Б - широкоекранного 

кінотеатру; В- сезонного кінотеатру; 1 - кімната кіномеханіка; 2 - апаратна; 3 - кінопроекційна; 

4 - перемоточна; 5 майстерня; 6 - коридор  

 

 

2.3. Специфіка обладнання та рекомендовані оздоблювальні матеріали 

На звукові системи, з усіх аудіокомпонентів кінотеатру, покладається 

найскладніше завдання. Вони повинні відтворювати і пташиний щебет, і голос 

людини, і звучання симфонічного оркестру - і робити це з однаковим ступенем 

достовірності. Крім того, акустичні системи ефектних каналів, розміщені в залі для 

глядачів повинні мати сучасний зовнішній вигляд і органічно вписуватися в інтер'єр. 

Незважаючи на те, що виробництво акустичних систем дуже консервативна галузь, і 

тут з'явилися деякі зміни, що дозволяють поліпшити їх якість і знизити вартість. 
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Дійсно, на перший погляд з моменту появи перших динамічних випромінювачів 

років 100 тому, конструктивно вони практично не змінилися, все той же магніт і 

котушка, той же дифузор і металева рама. Але це тільки на перший погляд. Всі ці 

роки поступово удосконалювалися всі складові елементи звукової колонки. Сучасні 

неодимові і кобальтові магніти, котушки зі спеціального алюмінієвого та мідного 

дроту прямокутного перетину, виконані за особливою технологією обмотки, 

титанові мембрани і дифузори з композитних матеріалів, а також нові технології 

проектування і виготовлення самих акустичних систем, все це дозволило виробляти 

сьогодні надійні і якісні професійні звукові системи дуже високої потужності і 

невеликих розмірів. 

Система освітлення сучасного кінотеатру включає в себе загальне, спеціальне, 

аварійне і додаткове освітлення, а також декоративне підсвічування фасаду і 

елементів інтер'єру. 

Одне з головних вимог щодо висвітлення кінотеатрів - забезпечити безпечне 

пересування глядачів в проходах між рядами крісел і на сходинках біля входу і 

виходу. Згідно СП 52.13330.2011, мінімальний рівень освітленості в зонах 

пересування повинен становити 30 лк при великому скупченні людей і 20 лк при 

малому. 

У залі для глядачів система загального освітлення повинна в обов'язковому 

порядку включати створення декількох рівнів освітленості або використання 

діміруємих світильників для плавного включення / вимикання світла. При цьому 

освітлювальне обладнання може розташовуватися як на стінах, так і на стелі. 

Перевага віддається світлодіодним джерелам світла з розсіяним світловим потоком. 

Щоб забезпечити орієнтацію глядачів в темряві, часто використовується 

локальне підсвічування проходів і східців за допомогою малопотужних 

світлодіодних світильників, вбудованих в поверхню ступенів і бічних крісел. Таке 

підсвічування не заважає кіноперегляду, чітко позначає проходи і допомагає 

запобігти травмам. 

Локальне підсвічування за допомогою малопотужних світлодіодних 

світильників, вбудованих в поверхню ступенів і бічних крісел, чітко позначає 

проходи в темряві і не заважає кіноперегляду. 
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Проектуючи освітлення кінотеатру, слід врахувати, що оформлення кожної 

зони має бути виконано в єдиному стилі. Єдність концепції може бути виражена у 

формі світильників або в принципі їх розміщення, в кольоровій гамі. Продуманий 

дизайн і використання декоративних елементів дозволяє підкреслити 

індивідуальність інтер'єрних рішень і сприяє створенню образу, що запам'ятовується 

кінотеатру. 

Яскрава фасадна підсвітка, що заливає RGB світло на стінах і стелі кінозалу і 

інші прийоми допоможуть створити атмосферу свята, оригінальні світлові рішення 

привернуть увагу до вхідної зони, що особливо актуально для кінотеатрів в 

приміщенні ТРЦ. Управління як всією системою освітлення, так і окремими зонами 

може здійснюватися централізовано, за допомогою інтерактивних систем 

(наприклад на базі DMX). При цьому можна створювати різні світлові сценарії з 

урахуванням трафіку відвідувачів, прем'єрних показів та інших завдань. [9] 

Також до обладнання кінотеатрів можна віднести кіноустановку - комплекс 

обладнання для демонстрації кінофільмів. Розрізняють стаціонарні та пересувні 

кіноустановки. Стаціонарна кіноустановка є основою будь-якого кінотеатру. 

До складу установки входять: 

1. Від 2 до 4-х постів кінопроекції, кожен з яких містить кінопроектор. В 

сучасних кіноустановках із застосуванням безперемотувального пристрою - один 

кінопроектор на один зал для глядачів; 

2. Екран або система екранів; 

3. Звуковідтворювальний пристрій з гучномовцями; 

4. Електромонтажні роботи; 

5. Спеціалізовані джерела живлення для ламп кінопроекторів; 

6. Допоміжне обладнання для плавного включення і виключення 

освітлення залу для глядачів (затемнювача світла); 

7. Управління передекранною завісою і кашетами; 

8. У деяких випадках, коли передбачається тривале зберігання 

фільмокопій, в установку включаються фільмостати. 

Кіноустановки для панорамного, кругорамного кіно і стереопроекції можуть 

включати до 22 кінопроекторів, кожен з яких показує свою частину зображення або 
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стереопари. Все кінопроектори синхронізуються один з одним за допомогою 

спеціальної системи, що входить в кіноустановку. При наявності окремої магнітної 

стрічки з фонограмою передбачається фільмфонограф, також синхронізований з 

одним або декількома кінопроекторами. Кіноустановки, призначені для перегляду 

зображення і фонограми «на двох плівках» на кіностудіях, також оснащуються 

фільмфонографом, синхронізованим з проектором. 

Більшість стаціонарних кіноустановок має кошти автоматизованого 

кінопоказу, наприклад автоматику переходу з поста на пост для безперервного 

показу кінофільмів. Кіноустановки сучасних кінотеатрів оснащуються 

безперемотувальними пристроями - платтерами - дозволяють склеювати всю 

фільмокопію в один рулон і демонструвати її з єдиного поста без перезарядки. 

Управління кіноустановками всіх залів в таких кінотеатрах здійснюється 

централізовано з комп'ютера. Стаціонарні кіноустановки монтуються в спеціально 

обладнаних приміщеннях - кінопроекційних (кіноапаратних), забезпечуються 

високовідбиваючими екранами, спеціально розробленим звуковідтворюючим 

обладнанням високого класу великої номінальної потужності (до 300 Вт на зал в 

300-500 місць). Переважна більшість їх розрахована на 35-мм кінофільми (звичайні, 

широкоформатні, кашетірованні); Деяка частина кінотеатрів, особливо залів 

невеликої місткості комплектується стаціонарними кінопроекційними апаратами 

для демонстрації 16-мм фільмів 
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Висновки до 2-го розділу 

1. Було розглянуто, як правильно виконувати функціональне зонування, 

щоб створити найкомфортніші умови для відвідувачів та персоналу. Також було 

розглянуто, які групи приміщень за що відповідають.  

2. З переглянутих джерел було вивчено специфіку технології 

обслуговування закладу та його ергономіку. 

3. В результаті написання розділу були покращенні знання в сфері 

технічного обладнання кінотеатрів.  
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РОЗДІЛ 3. 

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРІВ КІНОТЕАТРУ  

 

3.1 Загальні положення та вихідні дані 

Для дипломного проектування в розробку взято такий заклад як кінотеатр, 

розрахований після перепланування загалом на 236 кількість глядачів. 

Заклад знаходиться у місті Біла Церква і є окремо стоячою двоповерховою 

будівлею. Будівля прямокутна у плані, конструктивна схема споруди: 

залізобетонний каркас, монолітно-бетонне перекриття та залізобетонні панелі.  

Загальна площа забудови складає 980,6 кв.м., площа обох поверхів – 

1621,5кв.м.  

Територія навколо закладу має благоустрій, який включає: пішохідна доріжка, 

під’їзна дорога, пакувальний майданчик, озеленення, зона відпочинку з лавами.  

При проектуванні кінотеатру враховано норми таких держстандартів:  

• ДБН В.2.2-9:2018. Громадські будинки та споруди. Основні положення 

• ДБН В.2.2-16:2019. Державні будівельні норми України. Будинки і 

споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади  

• ДБН В.2.5-28: 2006. Державні будівельні норми. Інженерне обладнання 

будинків і споруд. Природне і штучне освітлення 

 

3.2  Об’ємно-планувальні рішення 

Кінотеатр складається з двох поверхів. Має досить просту прямокутну форму. 

Всі приміщення розташовані компактно та досить зручно.  

Розміри будівлі – 21,7 м. х 45,7 м. 

Перший та другий поверхи мають висоту 3000мм, зали для перегляду 

кінофільмів – 6000мм, це об’єднані між собою два поверхи (дод. А, арк. 10). 

Будівля без підвалу, для технічного підпілля було створена невеличкі кімнати 

під сходами кінотеатру. Таке рішення допомогло компактно розташувати зони 

зберігання та технічні зони та суттєво зберегти площу закладу. 
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Обидва поверхи каркасні, несучими є колони, що спираються на стовпчастий 

фундамент, та сприймають навантаження від перекриттів, балок, стін, перегородок, 

підлог та даху (дод. А, арк. 2, 3).  

Фундамент стрічковий глибокого залягання. Так як стіни в залах доволі 

високі, фундамент має характеризуватись високою міцністю.  

Стіни обох поверхів несучі, масивні. Товщина зовнішніх стін – 510мм, а 

внутрішніх – 380мм. Конструкція – великопанельні, з утеплювальним шаром 

керамзиту.  

Конструкція перекриття безбалкова, спосіб виготовлення монолітний. 

Сходи що ведуть на другий поверх монолітні маршеві.  

Перегородки залізобетонні товщиною 120мм.  

Перекриття міжповерхове, монолітне залізнобетонне безбалкове. 

Підлога у фойє, зонах відпочинку та гардеробних кімнатах наливна, в 

кінозалах – ковролін а в техічних приміщеннях – плитка. Покрівля плоска. 

Було демонтовано перегородки у вхідній зоні для створення окремих 

симетричних кімнат, таких як гардеробна та адміністративна (дод. А, арк. 4, 5). 

Також було встановлено перегородку під сходами в кінозалі та створено невеличкі 

технічні приміщення та приміщення для персоналу. На другому поверсі було 

вмонтовано кінопроекційні та два додаткових зали – дитячий зал та VIP зал. Також 

на другому поверсі було додано ще одне приміщення – це санвузол для персоналу 

(дод. А, арк. 6, 7). 

 

3.3. Концепція дизайну інтер’єру закладу, колір і використані матеріали 

Для  дипломного проекту було обрано дизайн інтер’єрів кінотеатру, для 

розробки дизайну потрібно враховувати специфіку закладу та психологію 

відвідувачів різної вікової категорії, тому потрібно ретельно продумати кожну 

деталь, а також колірну гаму. 

На першому поверсі були розроблені такі приміщення: фойє з касами та 

барною стійкою, 2 гардеробні кімнати, 2 адміністративні кімнати, 4 кінозали, 

кімната для відпочинку, складські приміщення, приміщення для персоналу, технічні 

приміщення, вбиральні. 



45 

На другому поверсі: фойє, VIP кінозал, дитячий кінозал, вбиральні та 6 кімнат 

кінопроекційної. 

Як на першому, так і на другому поверхах була розроблена зручна транзитна 

зона, для пересування працівників та відвідувачів (дод. А, арк. 11, 12).  

Основна діяльність кінотеатру спрямована на задоволення розважальної і 

культурно-освітньої потреби населення. Важливим є максимальне залучення 

кіноглядачів до перегляду великої кількості фільмів різноманітних жанрів і тематик, 

для розваги кіноглядачів і надання їм культурно-науково-просвітницького впливу.  

Для будь-якого посередництва важливо, щоб вони дотримувалися свого 

визнаного бренду, щоб бути ідентифікованим для покупців. Це означає, що всі 

кольорові схеми повинні відповідати кольорам у загальній марці.  

Кольорова гама кінотеатру має виглядати досить яскравою, гарно 

запам’ятовуваною та привертати увагу відвідувачів.  Саме тому основними 

кольорами було обрано світлі, буквально іскристі кольори з додаванням 

фіолетового, бірюзового та темно-сірого. Кінозали були створені з темних матових 

кольорів, щоб в процесі перегляду фільмів відвідувачі не відволікались на яскраві 

стіни.  

Так як інтер’єр в футуристичному стилі (рис. 3.1) було використано 

найновітніші матеріали. В обробці було віддано перевагу полікарбонату, склу, 

алюмінієвим сплавам та дзеркальним поверхням. Адже саме ці матеріали в 

поєднанні з плавними лініями і динамічними формами найбільш точно передають 

атмосферу майбутнього.  

 

3.4. Предметне наповнення інтер’єрів згідно дизайн-концепції та 

необхідне обладнання, освітлення 

На першому поверсі знаходяться каси, барна стійка, дивани та крісла зі 

столиками для відпочинку, в гардеробній встановлено столи зі стільцями для 

гардеробниці та вішалки для одягу, в кінозалах вмонтовані зручні шкіряні крісла з 

підлокітниками та кіноекран.  Адміністративні кімнати були обладнані столом, 

стільцем, комп’ютером та стелажами для документів та книг (дод. А, арк. 13). 
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На другому поверху знаходиться зона відпочинку з диванами та столами 

цікавої форми, столом для настільного тенісу та ігрові автомати. Також 

перегородкою відокремлено невеличку дитячу зону зі столами для малювання та 

пуфами. VIP зал оформлений невеличкими комфортними диванами з підсвіткою, 

столиками та кіноекраном. В дитячому залі було встановлено різнокольорові пуфи з 

натуральної тканини та кіноекран. В кіноапаратній знаходяться столи з стільцями, 

необхідні приладдя, та проєктор біля кінорубки (дод. А, арк. 14). 

 

Рис. 3.1. Мудборд 

 

Система освітлення кінотеатру включає в себе загальне, спеціальне, аварійне 

та додаткове освітлення (дод. А, арк. 17, 18). 

Загалом заклад добре освітлений як природним так і штучним світлом. Було 

використано велику  кількість підсвіток різних видів, форм та кольорів.  

У залі для глядачів було влаштовано загальне освітлення яке розташоване як 

на стелі так і на стінах. Перевага віддалася світлодіодним джерелам світла з 

розсіяним світловим потоком. 
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Щоб забезпечити орієнтацію глядачів в темряві було використано локальне 

підсвічування проходів і східців за допомогою малопотужних світлодіодних 

світильників, вбудованих в поверхню ступенів. Таке підсвічування не заважає 

кіноперегляду, чітко позначає проходи і допомагає запобігти травмам. Також часто 

використовується підсвітка в меблях що є характерним для стилю футуризм. 

 

3.5. Авторські розробки, фірмовий стиль 

Для кінотеатру було розроблено ансамбль, який включає: диван, крісло  та 

стіл (дод. А, арк. 23, 24, 25).  

Форма розробок має заокруглені кути, що гарно підкреслює обраний 

футуристичний стиль. Диван і крісло досить м’які, зручні, оскільки обтягнуті 

шкірою білого кольору. Стіл прямокутний і зроблений з білого пластику. В 

конструкцію дивану і столу вмонтовано підсвітку (рис 3.2).  

 

Рис. 3.2. Макети авторських розробок 

 

Наявність позитивного іміджу даного кінотеатру є важливим сучасним 

компонентом і ресурсом установи для відпочинку. Формуванню позитивного іміджу 

сприяє фірмовий стиль, дизайн якого привабливий, цікавий, яскравий а 

запам’ятовуючий. 
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В розвитку фірмового стилю для кінотеатрів найчастіше використовують 

символіку даного закладу або символічні зображення космосу. Назва закладу «Space 

cinema» викликає асоціації з космосом, з чимось великим, незвіданим та загадковим. 

Головна ідея фірмового стилю кінотеатру «Space cinema» - це використання 

образу планети виконаної в яскравих відтінках. Градієнт з характерних кольорів, 

таких як, фіолетовий (асоціюється з аристократизмом та витонченістю), малиновий, 

рожевий (використаний з метою, щоб підкреслити  ніжність та створити ілюзію 

чистоти ), жовто–оранжевий (привертає увагу, створює відчуття тепла і комфорту, 

викликає довіру та спонукає до миттєвих дій) та синій (викликає почуття довіри та 

спокою) відразу викликає асоціацію з космосом. Навколо планети зображена ракета 

яка облітає її та летить до верху, що є символом піднесення, руху вперед. В середині 

планета прикрашена невеликими зірочками (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Розроблений логотип для закладу 

 

Початком розробки фірмового стилю було розглядання та вивчення вподобань 

споживачів, аналіз фірмового стилю конкурентів, створення власної ідеї, генерація 

різних варіантів логотипів, вибір варіантів назви, розробка візуальної складової. В 

кінці я обрала остаточний варіант, який мені сподобався найбільше. Це яскравий 

логотип цікавої форми, з шрифтом «Space Age» та назвою, що ніби обтікає навколо 

планети. Градієнт асоціюється з яскравими флуоресцентними підсвітками в 

Кінотеатрі. 
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Також, були розроблені варіанти написання логотипу в білому та чорному 

кольорах для друку в газетах, примірниках та для будь-якого використання на 

поверхнях різного кольору. 

Логотип використовується на таких носіях: декілька видів листівок, папки, 

бланки, записники, журнали, газети, конверти для диску, візитівки, чашки, пакунки 

та на канцелярських приладдях (рис. 3.4).  

Також можливе й інше використання знаку: оголошення, рекламні статті в 

інтернеті; каталоги, використання в зовнішній рекламі на рекламних щитах, 

плакатах, вивісках та на транспорті. 

 

Рис. 3.4. Носії фірмового стилю 

 

3.6. Протипожежні заходи та охорона праці 

Обмеження поширення пожежі в кінотеатрі досягається завдяки  

застосуванням конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, спрямованих на 

створення перешкод поширенню небезпечних чинників пожежі між приміщеннями 

та поверхами. Велика кількість аварійних виходів дозволяє швидко покинути заклад 

у разі виникнення пожежі. В великих кінозалах вмонтовано по два запасні виходи. 
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Використання важкозаймистих будівельних матеріалів, та зменшення 

пожежної небезпеки конструкцій, елементів систем електропроводки, що 

застосовуються у приміщеннях і на шляхах евакуації.  

Також було застосовано системи протипожежного захисту - автоматичні 

системи пожежогасіння та системи протидимного захисту.  

В місцях найбільшої небезпеки виникнення пожежі, таких як кінопроекційна, 

використовувалося облицювання стін та підлоги з негорючих матеріалів, таких як 

плитка.  
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Висновки до 3-го розділу 

1. В результаті написання третього розділу були проаналізовані прийоми 

та концепції, які використовувались в даному дипломному проекті.  

2. Були сформовані основні ідеї щодо оформлення інтер’єрів, оздоблення. 

3. Розкрите планувальне рішення дипломного проекту кінотеатру.  

4. Описаний принцип створення логотипу кінотеатру з поясненнями та 

характеристиками отриманого логотипу.  

5. Було проаналізовано, які протипожежні заходи використовувались. 

 



52 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. При детальному розгляді особливостей проектування кінотеатру, були 

підібрані відповідні норми та вимоги щодо проектування приміщень даного типу.  

2. Проаналізувавши вітчизняні та зарубіжні аналоги, було сформоване 

уявлення про рід та склад діяльності закладів демонстрації кінофільмів, також були 

підкреслені особливості формування простору та декорування приміщень в 

кінотеатрі. 

3. Відповідно до опрацьованих функціонально просторових основ 

проектування кінотеатрів, було підібране меблеве наповнення. 

4.  Під час написання записки були сформовані основні ідеї та концепції 

створення інтер’єрів кінотеатру. 

5.  Було пояснено та описано процес створення логотипу кінотеатру «Space 

cinema» та його носіїв.  

6. Результатом даної роботи є завершений дипломний проєкт кінотеатру з 

усіма необхідними кресленнями та візуалізаціями, що даються у додатку А. 
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