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Романенко Н. Г., Шкребтій Н. Ю. Перепрофі-
лювання інтер’єрів застарілих будівель села
як один із напрямків розвитку екологічного ди-
зайну. Проєктування наочно-просторового се-
редовища інтелектуально розвиненої людини
постіндустріальної епохи вимагає нових підходів
у забезпеченні високого життєвого потенціалу
й організації принципово нового інформаційно-
креативного простору. Одним з таких підходів є
регіональний екодизайн, заснований на переосмисленні
практичного досвіду адаптації корінного населення
до умов навколишнього середовища.
Найважливішим, на наш погляд, напрямком
відродження України, яка володіє чвертю світового
запасу чорноземів, повинен стати розвиток ви-
робництва продуктів сільського господарства,
що вимагає кардинального осучаснення просторів
мешкання громадян у сільській місцевості. Од-
ним із економічно вигідних шляхів осучаснен-
ня просторів культурних і оздоровчих центрів є
реставрація та перепрофілювання застарілих
будівель радянської епохи. Застосування методів
екодизайну, художньо-проєктні витоки якого кри-
ються в етнічному мистецтві, дозволяє значно
збільшити ефективність таких шляхів.
У роботі досліджені можливості перепрофілювання
інтер’єрів застарілої будівлі дитячого садоч-
ка в оздоровчий комплекс, що вже функціонує в
літній період (с. Петрушки, Черкаська область);
обґрунтовано практики застосування етнічних
мотивів Середнього Подніпров’я в дизайні про-
стору приміщень оздоровчого комплексу (вишивка,
різьблення по дереву, розпис скла) та розглянуто
їх вплив на семантику інтер’єрів. Запропоновано
авторське бачення використання художньо-об-
разних мотивів вишивки Середнього Подніпров’я в
текстурі та структурі облицювальних матеріалів,
різьблення — в дерев’яних 3D-панелях, що в
сполученні зі звичайним пофарбуванням стін
екологічною фарбою дозволяє не тільки розшири-
ти можливості оздоблення приміщень, створити
своєрідну атмосферу, а й визначити один із шляхів
трансформації етнічних регіональних мотивів у
сучасні тенденції проєктно-художньої творчості,
сприяти розвитку екологічного дизайну в цілому.

Ключові слова: екологічний дизайн, етнічні моти-
ви, перепрофілювання інтер’єрів.

Романенко Н. Г., Шкребтий Н. Ю. Перепрофили-
рование интерьеров устаревших построек села
как одно из направлений развития экологическо-
го дизайна. Современное дизайн-проектирование
предметно-пространственной среды — это широ-
кое дизайн-мышление специалистов, направленное
на решение проблем обитания человека. Проекти-
рование наглядно-пространственной среды интел-
лектуально развитого человека постиндустриаль-
ной эпохи требует новых подходов в обеспечении
высокого жизненного потенциала и организации
принципиально нового информационно–креативно-
го пространства. Одним из таких подходов являет-
ся развитие регионального экодизайна, основанного
на переосмысленной практике адаптации коренно-
го населения к условиям окружающей среды.
Важнейшим, на наш взгляд, направлением
возрождения Украины, которая владеет четвер-
тью мирового запаса черноземов, должно стать
развитие производства продуктов сельского
хозяйства, что требует кардинальных изменений в
проектировании современного пространства про-
живания граждан в сельской местности. Одним из
экономически выгодных путей формирования про-
странства современных культурных и оздорови-
тельных центров является реставрация и перепро-
филирование устаревших зданий советской эпохи.
Применение методов экодизайна, художественно-
проектные истоки которого кроются в этниче-
ском искусстве, позволяет значительно увеличить
эффективность таких путей.
В работе исследованы возможности перепрофилиро-
вания интерьеров устаревшего здания детского сади-
ка в оздоровительный комплекс, который функциони-
рует уже в летний период (с. Петрушки, Черкасская
область); обоснованы практики применения этниче-
ских мотивов Среднего Поднепровья в дизайне про-
странства помещений оздоровительного комплекса
(вышивка, резьба по дереву, роспись стекла), рассмо-
трено их влияние на семантику интерьеров. Предло-
жено авторское виденье использования художествен-
но-образных мотивов вышивки Среднего Поднепровья
в текстуре и структуре облицовочных материалов,
резьбы — в деревянных 3D-панелях. В сочетании с
обычным окрашиванием стен экологической краской
предложенные композиции позволяют не только рас-
ширить возможности отделки помещений, создать
своеобразную атмосферу, но и определить один из
путей трансформации этнических региональных
мотивов в современные тенденции проектно-худо-
жественного творчества, способствовать развитию
экологического дизайна в целом.

Ключевые слова: экологический дизайн, этнические
мотивы, перепрофилирование интерьеров.

Romanenko N., Shkrebtiy N. Repurposing the interi-
ors of outdated village buildings as one of the areas of
environmental design development
Background. Continuing research in the area of deter-
mining the potential of contemporary project-design
of the subject-spatial environment, experts of regional
design and education have faced the challenges in un-
derstanding the contribution of the Ukrainian ethnosСтаття надійшла до редакції 10.06.2019



№ 4Теорія мистецтва

to the cultural treasury of the universe in the context
of the search for ideas. Cherkasy School of Design
and Cherkasy State Technological University (ChSTU)
have been developing their own vision of trends in the
development of design and art in the region.
According to the composition of the regions of the
present-day regional distribution, all of Cherkassy re-
gion, along with the southern regions of Kyiv region
and Chernihiv, south-western regions of Poltava re-
gion, northern regions of Kirovograd region and north-
western districts of Dnipro region, is part of the Middle
Dnipro region, the Middle Dnieper. For many centu-
ries, this ethnic core has played a leading role in the
political and cultural life of Ukraine, in the develop-
ment of material culture. It was in these territories that
the processes of the ethnic formation of Eastern Slavs
became the most active.
The most important, in our opinion, the direction of the
revival of Ukraine, which owns the fourth part of the
world stock of chernozems of the planet, should be the
development of production of agricultural products,
which requires a radical modernization of the living
space of rural citizens. One of the most cost-effective
ways of modernizing the spaces of cultural and wellness
centers is the restoration and repurposing of outdated
Soviet-era buildings. The use of eco-design ways, where
artistic and design origins are hiding in ethnic art can
signifi cantly increase the effectiveness of such pathways.
Objectives. The purpose of the work is to outline the
general characteristics of eco- and ethno-design of
repurpose the interiors of outdated rural buildings, to
identify ways of transforming ethnic regional motifs
into current trends in design and artistic creativity.
Methods. The methods of analysis and synthesis, obser-
vation and comparison were applied in the work, which
made it possible to draw the appropriate conclusions.
Results. The results of the study support the idea that
the formation of a modern way of life and various types
of human activities take place in conditions of active
assimilation of information and technical developments
against the background of global changes in the eco-
logical state of the biosphere. One of the most impor-
tant directions in providing high living potential and
organizing a fundamentally new information and cre-
ative space is the regional ecodesign, based on rethink-
ing the practical experience of adapting the indigenous
population to the environment.
Choosing for research the picturesque land – the vil-
lage of Petrushka, Cherkassy region, it was considered
to make the possibility of modernization and operation
throughout the year of the outdated building of a recre-
ational complex located next to the forest and the pond.
The basis of the design of the health complex includes
the following principles:
• multipurpose use of premises by combining their

composition and provision of opportunities for active
rest for people of different age groups and interests;

• designing a hall for spa on the principle of fl exibility
(oval, multifaceted, with variable height, width,
curvilinear outlines, etc.). The principle of fl exibility
in use ensures effi cient use of premises;

• spa rooms must be fi tted with equipment in
accordance with each type of sanitation that must be
located in premises adapted for this purpose;

• application of ethnic peculiarities of the Middle
Dnieper in the design of interiors.

The complex is designed for middle-aged people, for
people after severe injuries (improvement of walking
skills, contracture prophylaxis and increased amplitude
of movements, etc.). The landscape of the adjoining area
of the building with a passage to the forest allows visitors
to stroll and breathe fresh forest air and do outdoor sports.
One of the key means of introducing ethnic motifs in the
interior of the premises is the use of objects of decorative
and applied arts, endowed with aesthetic and utilitarian
functional qualities that relate to the life and work of
the people. These objects contribute to the creation
of emotional expressiveness and the corresponding
psychological climate of the interior, provide it with
artistic and aesthetic value. The combination of ethnic
motifs of the Middle Dnieper region and ecological
design of picturesque landscapes correspond to modern
trends of design and artistic creativity.
Conclusions. The results have provided an opportunity
to outline the general characteristics of eco- and
ethno-design of the redeveloped rural buildings and
to identify ways of transforming the ethnic motifs of
the Middle Dnieper into modern trends of design and
artistic creativity.

Keywords: ecological design, ethnic motifs, re-profi ling
of interiors.

Постановка проблеми. Сьогоденний стан
України вимагає як політичних, так і соціально-
економічних змін, нових підходів до проведення
реформ. Опорою економічної стратегії можуть
стати сільські території: весь світ знає, що чор-
ноземи України складають чверть планетарного
запасу, тож розвиток сільського господарства,
хліборобства, при стрімкому рості населення
планети (удвічі за останні 100 років) й нестачі
їжі, має стати в Україні одним з пріоритетних на-
прямків виробництва. І хоча Єдина комплексна
стратегія розвитку сільського господарства та
сільських територій на 2015–2020 рр. в Україні
спрямована на проведення низки реформ щодо
розвитку агросектора, українське село вимирає,
про що свідчить зникнення окремих сіл з мапи
України. Ситуація вимагає впровадження нових
підходів до стимулювання підприємницької ді-
яльності в сільській місцевості, які б включали в
себе не тільки концепцію джерел прибутку, а й
концепцію інноваційного розвитку сільських те-
риторій. Одним із таких концептів є реставрація і
перепрофілювання застарілих будівель.

У багатьох селах України є старі будівлі ра-
дянських часів (дитячі садочки, клуби, лікарні
тощо), які за можливостями свого перепрофілю-
вання без шкоди для довкілля та з урахуванням
принципів екологічного дизайну можна назвати
об’єктами реновації. Розташовані в екологічно
чистих сільських місцевостях з мальовничими
краєвидами, такі будівлі можуть бути перепрофі-
льовані в заклади відповідного соціального при-
значення, потрібні сільським громадам.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питаннями планування сталого розвитку
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сільських територій займалися вітчизняні вчені
П. І. Гайдуцький, І. Г. Кириленко, П. Т. Саблук,
І. В. Прокопа, М. А. Хвесик, В. В. Юрчишин,
але їх дослідження направлені на державне ре-
гулювання інноваційного розвитку сільських
територій і не дають уявлення про сучасні про-
цеси перепрофілювання застарілих будівель села
[10]. Огляд етнографічної та культурологічної
літератури за вищезазначеним аспектом надає
можливість стверджувати, що принципові мо-
менти екологічного спрямовання в проєктно-ху-
дожній діяльності знайшли своє відображення в
дослідженнях відомих фахівців з теорії та істо-
рії дизайну — В. Папанека [6], K. Кантора [4],
О. Генісаретського [1], Г. Кур’єрової [5], В. Дани-
ленка [2] та ін., але ці роботи можуть бути вико-
ристані лише як база для розкриття суті основних
складових напрямку, що розглядається.

Досить цікавий зв’язок екологічного та етно-
дизайну в інтер’єрах підприємств громадського
харчування виявлено в статті М. Б. Подлєвських
[8], де не тільки описано використання етнічних
мотивів в упорядкуванні інтер’єрів приміщень, а й
визначено характеристики, що об’єднують засто-
сування етнічних мотивів і екологічного дизайну.

Проблеми розвитку світового і вітчизняного
екологічного дизайну, концепції та шляхи їх по-
долання в умовах сучасного стану господарського
комплексу України знайшли своє відображення в
науково-методичному виданні «Дизайнерська ді-
яльність: екологічне проектування», підготовле-
ному групою авторів (В. О. Свірко, О. В. Бойчук,
В. М. Голобородько, А. Л. Рубцов, О. В. Кардаш,
О. В. Чемакіна) [3], яке стало відправною точкою
подальшого дослідження.

Питання ж перепрофілювання застарі-
лих будівель як об’єктів екологічного дизайну,
окреслення еко- та етноскладових інтер’єрів та-
ких відроджених будівель у сільській місцевості
практично не досліджувалися, є актуальними й
заслуговують на увагу фахівців з дизайну.

Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Мета роботи полягає у виявленні голо-
вних ознак елементів етнодизайну у формуванні
інтер’єрів перепрофільованої застарілої будівлі в
сільській місцевості, в окресленні загальних харак-
теристик еко- та етнодизайну й визначенні шляхів
трансформації етнічних регіональних мотивів у су-
часні тенденції проєктно-художньої творчості.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Формування сучасного способу життя й різно-
манітних видів діяльності людини відбувається
в умовах активного засвоєння інформаційно-
технічних розробок на тлі глобальних змін еко-
логічного стану біосфери. Одним з найбільш
актуальних напрямків забезпечення високого
життєвого потенціалу й організації принципово
нового інформаційно-креативного простору є ре-

гіональний екодизайн, заснований на переосмис-
ленні практичного досвіду адаптації корінного
населення до умов навколишнього середовища з
урахуванням національних етномистецьких тра-
дицій матеріальної культури [11]. Прийоми орга-
нізації простору, його розміри й форму, об’ємно-
просторову композицію, предметне наповнення,
характер розміщення предметів у просторі тощо
визначає специфіка окремих культур і природних
умов, у яких ці простори формувалися, а худож-
ньо-проєктні витоки екодизайну середовища слід
шукати в етнічному мистецтві [3, с. 50].

Для дослідження обрали застарілу будівлю
дитячого садка, що розташована в мальовничому
краї — в с. Петрушки Корсунь-Шевченківського
району Черкаської області (поруч з одного боку
ліс, з іншого — ставок). Була розглянута можли-
вість осучаснення об’єкта з перспективою прак-
тичного перепрофілювання на оздоровчий комп-
лекс. За критерієм капітальності він належить до
групи капітальних будівель і може експлуатува-
тися як цілорічний заклад. Сприятливі для відпо-
чинку умови Середнього Подніпров’я: спокійний
рельєф, ліс, ставок також спроможні забезпечити
відповідні умови для оздоровлення протягом року.

Місткість рекреаційного оздоровчого комп-
лексу — 20–30 відвідувачів. Комплекс розра-
хований на людей середнього віку, людей після
тяжких для життя травм (вдосконалення навичок
ходьби, профілактика контрактур і збільшення
амплітуди рухів тощо). Основними концептуаль-
ними завданнями проєктування приміщень оздо-
ровчого комплексу були наступні:
• затишність і просторість приміщень,

опоряджених екологічно чистими матеріалами;
будь-який куточок закладу має сприяти
відпочинку та релаксації відвідувачів;

• зручна зона рецепції й інформативного
блоку має сприяти спокійній зосередженості
відвідувачів у пошуку необхідної кімнати для
процедур та відпочинку;

• багатоцільове використання приміщень та
можливість їх експлуатації протягом усього
року для активного відпочинку людей різних
вікових груп і інтересів;

• забезпечення належного денного і штучного
освітлення;

• кімнати для процедур мають бути оснащені
сучасним та комфортним обладнанням у
відповідності до кожного виду оздоровлення,
створені відповідні кліматично-санітарні умови;

• дизайн середовища окремих приміщень
повинен відповідати сучасним тенденціям
проєктно-художньої творчості;

• об’ємно-просторова композиція організації
простору і його предметне наповнення
передбачають елементи власного дизайну та
етнічних мотивів Середнього Подніпров’я.
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Сформульовані концептуальні засади дизайн-
проєктування оздоровчого комплексу стали певним
посібником для виконання поставленого завдання.

Двоповерхова будівля, що підлягала пе-
репрофілюванню, складається з багатьох при-
міщень. За планом першого поверху (рис. 1)
існуючої будівлі та авторською пропозицією роз-
міщення приміщень для оздоровлення включає
кімнати для процедур, кімнати для відпочинку,
холи, санвузли та кімнати харчування. Загальна
площа першого поверху — 259,47 м2 + 150 м2 те-
раса, другого поверху — 285,92 м2 + 94,12 м2 те-
раса з балконом.

Зону вання будівлі обумовлюється, в першу
чергу, технологічними вимогами підводки води
та каналізації для водних процедурних кімнат,
більшість яких розташовано на першому поверсі:
кімната для ароматичних ванн, душ Шарко, цир-
кулярний душ та тренажерна кімната або кімната
для аеробіки. Розташування процедурних кімнат
на першому поверсі сприяє зручності прокладан-
ня необхідних вентиляційних труб для провітрю-
вання приміщень та дезінфекції.

На першому поверсі передбачається пере-
профілювання рецепції, коридора, сходів та кім-
нати для процедур з ароматичними ваннами, на
другому поверсі — кімнати для мешкання відвід-
увачів площею 25,19 м2 кожна. Загальна площа
перепрофілювання — 151,87 м2.

Для створення відповідної емоційної ви-
разності та психологічного клімату простору
інтер’єрів перепрофільованих кімнат передбачені
елементи етнодизайну Середнього Подніпров’я.
Відомо [3], що образ, конструкція і функція
простору, декор і предмети, які його наповню-
ють, — відбивають світогляд суспільства і рівень
розвитку технологій, а використання предметів
декоративно-ужиткового мистецтва, наділених
естетичними й ужитковими функціональними
якостями, що пов’язані з життям і трудовою ді-
яльністю народу, є одним із ключових засобів
екодизайну. Застосування українських етнічних
мотивів у дизайн-проєктуванні предметно-про-
сторового середовища має сприяти підсиленню
національної свідомості українців, а відтворення
та переосмислення народної архітектурно-мис-
тецької спадщини — популяризації української
етнокультури, розвитку туризму.

Середнє Подніпров’я, як центр давньорусь-
кої народності та культурного життя, славно-
звісне вишиванками й різьбленням по дереву [9].
Вишивкам властиві пишні й вишукані рослин-
но-геометризовані орнаментальні мотиви з квіт-
ками, листям, бутонами, де переважають три ко-
льори: червоний, білий і чорний [12]. Різьблення
по дереву, особливо пласке, поряд з токарною об-
робкою є одним з видів декоративно-ужиткового
мистецтва Середнього Подніпров’я.

Враховуючи вищенаведене, були визначе-
ні головні ознаки елементів еко- та етнодизайну
інтер’єрів приміщень оздоровчого комплексу,
окреслені шляхи трансформації етнічних мотивів
Середнього Подніпров’я в сучасні тенденції про-
єктно-художньої творчості, а саме:
• образна візерунчастість вишивки була пов’язана

з сучасним екодизайном нестандартним
шляхом: рослинно-геометричні орнаменти за
трьома характерними для української вишивки
кольорами перенесені на будівельні матеріали
декоративного оформлення стін та сходів (рис. 2);

• підлога на першому поверсі викладена
керамогранітною плиткою. Під поверхнею
підлоги планується підігрів за нормами
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція й
кондиціювання;

• для опорядження стін приміщень пропонуються
сучасні матеріали, нанесення яких здійснюється
за новими технологіями: біла штукатурка «DI
PERLA» та екологічна фарба, яка має якісні
санітарно-гігієнічні властивості,  що важливо
для оздоровчого комплексу;

• монтаж стелі з гіпсокартону передбачає
додаткові ніші для світлодіодної підсвіти та
декоративне оздоблення у вигляді дерев’яних
плінтусів. Для провітрювання приміщень
використані існуючі канали припливно-
витяжної вентиляції;

• декоративне оздоблення стін передбачає дерев’яні
панелі з різьбленням, стелі — орнаментальна
смужка, що нагадує вишитий рушник.

Невід’ємною складовою будь-якого примі-
щення будівлі є освітлення (рис. 3). Воно відіграє
важливу роль у проєктуванні художнього образу
середовища приміщень, що й було використано
в проєкті.

Приміщення оздоровчого комплексу досить
добре освітлені за рахунок природного джерела,
але, незважаючи на широкі вікна та враховуючи
специфіку оздоровчого комплексу, були перед-
бачені додаткові штучні джерела освітлення.
Кольорова гама обрана світлою та приємною, в
поєднанні з деревом вона надає будівлі затишнос-
ті, а відпочивальникам — відчуття природності.
Освітлення, разом з використанням етнічних мо-
тивів, є одним із головних засобів забезпечення
комфорту в інтер’єрі. Правильне розташування
джерел освітлення допомагає створювати в кімна-
тах комплексу умови здорової атмосфери, що ба-
дьорить і стимулює результативність тренувань,
створює образ, що запам’ятовується, підтримує
імідж сучасної оздоровчої будівлі. Освітлення
коридорів комплексу, передбачене проєктом, на-
ведено на рис. 3.

Складною частиною проєктування будівлі є
сходи (рис. 4) — простір вертикального перемі-
щення користувачів усередині споруди, де розта-
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шовані відповідні конструкції. Задля зручного ко-
ристування особами літнього віку, потрібно було
здійснити розрахунки висоти та глибини сходи-
нок, забезпечивши відповідну ергономічність. Ви-
сота приміщення з плитою перекриття — 4000 мм.
Габаритні розміри стандартні та прораховані до
висоти даної будівлі: висота кожної сходинки —
180 мм, глибина — 250 мм, ширина сходів —
2000 мм, що є досить оптимальним і зручним для
користування декількома людьми одночасно.

На плитці сходів проглядається орнамен-
тальна смужка, яка нагадує вишитий рушник, у
червоному та чорному кольорах, що задає певний
напрям руху, спонукаючи до прагнення підніма-
тися, тобто рухатись до оздоровлення. Задля ком-
позиційного завершення простору сходинок деко-
ративну смужку розміщено не по центру, а справа.
При такому розміщенні сходи виглядають цікаві-
шими й досить оригінальними. Смужка на сходах
перекликається з декоративною смужкою на стелі
та стінах коридора першого поверху (рис. 4, 5).
Таке розміщення забезпечує гармонійну завер-
шеність запропонованих етнічних мотивів в
інтер’єрах приміщень оздоровчого комплексу.

Вікна біля сходів та вхідних дверей оздобле-
ні вітражем, що також імітує зображення виши-
того рушника (рис. 4).

Як було зазначено вище, одним із моти-
вів трансформації етнічних мотивів Середнього
Подніпров’я в сучасні тенденції проєктно-худож-
ньої творчості стало декоративне оздоблення стін
дерев’яними панелями з різьбленням. Дерево як
будівельний і оздоблювальний матеріал високо
цінують за оригінальність структури, витончену
фактуру, теплоту кольорів і природну красу. Еко-
логічно чисті дерев’яні 3D-панелі, як один з по-
пулярних варіантів обробки стін, створюють осо-
бливу атмосферу, затишок і красу в будь-якому
приміщенні. Попри появу нових оздоблювальних
матеріалів, панелі не втрачають своєї популярнос-
ті, адже екологічність і краса натурального дерева
завжди будуть затребувані в дизайні об’єктів оздо-
ровчого напрямку. Матеріал має низку переваг і
цінується, перш за все, за неповторний зовнішній
вигляд. Дерев’яні стінові панелі підходять прак-
тично для будь-якого приміщення: спальні, віталь-
ні, передпокою, офісу або холу оздоровчого комп-
лексу — зони рецепції (рис. 5).

Результатом технологічного нововведення
стало з’єднання стінових панелей зі звичайним
покриттям стін екологічною фарбою. Оригіналь-
ні стінові 3D-панелі дозволили підібрати різні
варіанти оздоблення та створити своєрідність
атмосфери в приміщені. Пофарбування стін ко-
ридора першого поверху, рецепції та загалом усіх
приміщень оздоровчого комплексу в білий колір
і бежеві відтінки надає приміщенням легкість,
комфортність, не шкодить зоровому відчуттю па-

цієнтів, гармонійно поєднується з природними
матеріалами (рис. 5).

Проходження лікувально-оздоровчого циклу
вимагає інколи декількох днів, тижнів тощо. По-
трібні житлові кімнати. Авторська пропозиція ди-
зайну — для житлової кімнати площею 25,19 м2 та
висотою 3600 мм. Пофарбування стелі та стін пе-
редбачається світлою, екологічно чистою фарбою,
що не шкодить здоров’ю відвідувачів (рис. 6).
Боки узголів’я ліжка оздоблені дзеркалами, на
яких фотодруком нанесена авторська пропозиція
стилізованих етнічних орнаментів. Представлена
стилізація ромбічних форм у зеленій кольоровій
гамі нагадує рушник, вишитий хрестиком.

Ромбічні знаки на території Середнього
Подніпров’я вважалися символом родючості Зем-
лі-матінки, щедро засіяної й зігрітої сонцем, а сам
силует сонця оспівували в народних обрядових
піснях під час різних свят, таких як Масниця, Іва-
на Купала, жнива [9]. Для посилення виразності
образу родючої землі Середнього Подніпров’я за-
пропонована авторська пропозиція силуету сонця
у вигляді соняшника — декор з дерева на стіні
зеленого кольору.

Природні властивості дерева: текстура, ко-
лір стали основною характеристикою формуван-
ня образу, який за формою нагадує силует соняш-
ника і вносить у приміщення тепло й затишок.

Із застосуванням методів аналізу й синтезу,
спостереження й зіставлення були зроблені від-
повідні висновки.

Висновки:
1. Встановлені головні ознаки елементів еко- та

етнодизайну, застосовані у формуванні
інтер’єрів перепрофільованої будівлі сільської
місцевості, а саме:
• пропонується оздоблення приміщень

сучасними, екологічно чистими матеріалами
за новими технологіями;

• використання натурального дерева для
стінових 3D-панелей та екологічної фарби;

• художньо-образне рішення приміщень
оздоровчого комплексу передбачає
застосування елементів декоративно-
прикладного мистецтва Середнього
Подніпров’я — рослинно-геометризованих
орнаментальних композицій вишивки, де
переважають два кольори: червоний та
чорний. Образ сонця у вигляді соняшника на
одній зі стін кімнати відпочинку зумовлює
родючість землі Середнього Подніпров’я.

2. Окреслено загальні характеристики еко- та ет-
нодизайну інтер’єрів реставрованої та перепро-
фільованої будівлі в сільській місцевості, ви-
значено шляхи трансформації етнічних мотивів
Середнього Подніпров’я: вишивка (орнамен-
тальні мотиви), різьблення по дереву (3D стінові
панелі плаского різьблення з токарною оброб-
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кою), розпис скла вікон та дзеркал (стилізація зо-
браження вишитого рушника, ромбічних форм
як символ родючості землі) в сучасні тенденції
проєктно-художньої творчості; описано їх вплив
на семантику інтер’єрів оздоровчого комплексу.

3. Об’єднання етнічних мотивів, екологічного ди-
зайну (3D стінові панелі з натурального дерева,
застосування екологічної фарби), елементів на-
вколишньої природи відповідає сучасним тен-
денціям проєктно-художньої творчості в дизай-
ні, сприяє розвитку екологічного дизайну.

Подальше дослідження проблематики,
що розглядається, передбачається за напрямком
об’єднання комунікативного дизайну й дизайну се-
редовища як засобів розвитку екологічного дизайну.
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ВІСНИК Теорія мистецтва

Рис. 1. План першого поверху будівлі (авторська пропозиція)

Рис. 2. Тривимірна модель з використанням орнаменту вишивки в інтер’єрі оздоровчого комплексу
(авторська пропозиція)

Рис. 3. Тривимірна модель освітлення коридора в оздоровчому комплексі (авторська пропозиція)
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Рис. 6. Тривимірна модель
житлової кімнати з
авторською пропозицією
стилізації орнаменту рушника
на дзеркалах

Рис. 4. Тривимірна модель холу
з використанням вітража на
дверях оздоровчого комплексу
(авторська пропозиція)

Рис. 5. Тривимірна модель
інтер’єру холу із застосуванням
дерева (авторська пропозиція)


