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До пошуку моделі соціо-екологічної рівноваги, поруч із фа-
хівцями інших сфер діяльності долучилася і світова проектно-
художня спільнота. Завдяки тривалим зусиллям міжнародних 
дизайнерських організацій (ICSId, ICOGrAdA та ін.), про-
фесійних асоціацій, національних культурних центрів щороку 
вдосконалюються програми і бачення розвитку сфери дизайну 
з акцентом саме на екологічний чинник проектування і спожи-
вання, що справило вплив на формування такого напряму, як  
«екодизайн». 

Усе це вказує на наочну актуальність розробки цілісного уяв-
лення про застосування засобів екодизайну у предметному серед-
овищі інтер’єрів в умовах зближення світових культур і традицій. 
Для розкриття зазначеної проблеми доцільно розглянути профе-
сійні підходи до сучасної організації середовищного дизайну буді-
вель, запроваджені в останні 30–40 років, що у часі співпало з роз-
квітом глобалізації і чи не найбільшим транзитом дизайнерських 
культур і субкультур та переплетенням національних традицій з 
інтернаціональною діловою культурою. 

Наявні нечисельні публікації, що прямо чи опосередковано 
торкаються проблематики екодизайну, свідчать про необхідність 
уточнення науково-теоретичних підходів до визначення сут-
ності формування предметного середовища інтер’єру засобами 
екологічного дизайну. Розмаїття світового досвіду у зазначеній 
царині вимагає проведення порівняльного аналізу з метою визна-
чення загальних та специфічних принципів організації житлово-
го інтер’єру на прикладах дизайнерських шкіл України та інших 
країн. Нагальними є і потреба надати оцінку існуючого стану 
предметного наповнення інтер’єрів в Україні і світі відповідно 
до екологічних вимог, і визначення типової структури процесу 
екологічного проектування інтер’єру та основних елементів його 
предметного наповнення. Результатом аналізу української та сві-
тової дизайнерської практики має стати виявлення програмних 
принципів, підходів і професійних прийомів, які забезпечують 
ефективність проектних розробок за напрямом «екодизайн»; ви-
значення основних тенденцій екологічно орієнтованого дизайну 
інтер’єру на найближчу перспективу.
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Метою дослідження є визначення особливості проєктування 
одягу для тренувань в тренажерних залах для подальшої розробки 
колекції сучасних фітнес костюмів з урахуванням антропометрич-
них особливостей та результатів досліджень динамічних рухів під 
час виконання фізичних навантажень. Завданням дослідження, 
які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети є ви-
вчення та обґрунтування вимог до фітнес костюму для тренувань 
в тренажерних залах; аналіз вітчизняного ринку фітнес костюму; 
аналіз конструктивного устрою існуючої форми; проведення ан-
тропометричних досліджень споживачів; проведення анкетуван-
ня постійних відвідувачів тренажерних залів.

 На сьогодні все більшого поширення набуває прагнення лю-
дей працювати над своїм зовнішнім виглядом, про що свідчить ве-
лика кількість тренажерних закладів. Тож питання забезпечення 
споживачів одягом для тренувань, який буде відповідати їх вимо-
гам, є актуальним.

Найголовнішою ознакою фітнес костюму є зручність. Трену-
вання вимагає уваги та зосередженості на виконанні складних 
вправ, тому фітнес костюм не повинен обмежувати і сковувати 
рухи спортсмена. Крім зручності, фітнес костюм повинен дати 
можливість для досягнення максимальних спортивних результа-
тів, а також забезпечувати захист спортсмена від травм за рахунок 
вірно підібраних матеріалів та конструктивного устрою. 
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Дослідження спрямовано на удосконалення конструктивного і 
пластичного рішення нової форми фітнес костюму відповідно су-
часним тенденціям моди, а саме підкреслення жіночої фігури на-
даючи її привабливості і впевненості в собі. 

Визначення найбільш поширених рухів спортсменів, які вико-
нуються в тренажерних залах надають розуміння які саме антро-
пометричні показники змінюються під час фізичних навантажень.

В результаті дослідження були проведені динамічні досліджен-
ня під час виконування рухів, проведено аналіз конструктивного 
устрою існуючої форми фітнес костюму. Вивчено та обґрунтувано 
вимоги до фітнес костюму; проведено аналіз вітчизняного ринку 
фітнес костюму.

За результатами опитування і анкетування постійних відвіду-
вачів тренажерних залів було зроблено такі висновки: більш зруч-
ним одягом для тренувань є комплектний одяг, який складається 
з лосінів, топа та рашгарда, в суцільному одязі віддається перевага 
комбінезонам з довгим рукавом та без рукава з капюшоном і без 
капюшона, матеріали повинні мати гігроскопічні та гідроскопічні 
властивості, повітропроникність. 
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«Венеціанська штукатурка» – це один з матеріалів сучасного 

оформлення середовища. Потрібно зазначити що походження та 
назва матеріалу в великій мірі зобов’язана Італії та пов’язана з Ве-
нецією. Вапняний розчин із різноманітними домішками згадуєть-
ся за часів Римської імперії. Нам відомо про методи будівництва 

римлян з праці Маркуса Вітрувія «de Architecture», у якій він опи-
сує способи будівництва римлян. Зі слів Ветрувія стіни римських 
споруд облаштовувались двома-трьома шарами з суміші піску та 
вапна. Потім стіни покривались трьома шарами штукатурки, зро-
бленої з мармурового пилу та вапна. ця суміш при правильному 
нанесенні робилась гладкою, колір додавався у ще вологу штука-
турку і в результаті отримували довговічне покриття. Чудовим 
прикладом використання штукатурки з гашеного вапна можуть 
слугувати зовнішні стіни вілл в Помпеях. Античний ґрунт для 
розпису нараховував до шести шарів. У верхній шар («інтонако») 
додавали найдрібніший мармуровий пил. При такій підготов-
ці штукатурка зберігала тонкість і рівномірний блиск структури 
верхнього шару.

андреа делла Гондола, названий Палладі – в XVI ст. повер-
тається до вивчення стародавньої римської штукатурки, екс-
периментує з рецептурою та інгредієнтами, а пізніше розробляє 
технологію імітації природного каменю, яка згодом отримує ши-
роке розповсюдження та застосування в Венеції і стає відома як 
«de Architecture» Фрески геніальних майстрів Франческо Прі-
матіччо, Россо Фйорентино (Болонець) класичне використання 
венеціанки в фресках культури Відродження («Святе сімейство 
зі Святою Єлизаветою» (1541–1543, Ермітаж, Санкт-Петербург,  
інв. ГЭ-128). 

Проаналізувавши розвиток «венеціанської штукатурки» мож-
на з великою ймовірністю стверджувати, що донедавна викорис-
тання вапняних тиньків (грунтів) носило другорядний характер і 
слугувало основою для фрескістів. 

Сьогодні «венеціанська штукатурка» – безшовна внутрішня 
обробка, що зовні нагадує мармур. Вона може бути глянсовою або 
напівглянсовою фактурною, гладкою або рельефною поверхнею, а 
також бути аналогом різних кам’яних порід, наприклад – буршти-
ну, малахіту, вапняку, травертину та інших.

«Венеціанська штукатурка» розриває усі шаблони та стерео-
типи, розширює межі можливості оздоблення та декорування 
сучасного інтер’єру; існує своїм, кожний раз неповторним вті-
ленням естетично-пластичних модуляцій у просторовому серед-
овищі. Недаремно «stucco veneziano» в перекладі з італійської  – 
це рідкий мармур. А мармур, як відомо, завжди неповторний  
та унікальний.


