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Анотація 

Проведено дослідження поняття «адаптивна архітектура». З’ясовано актуальність та причини 

виникнення даного напрямку, його основне завдання та приклади застосування принципів адаптивного 

будівництва у світі. Проаналізовано переваги та недоліки даного стилю при проведенні ревіталізації. Для 

встановлення можливості введення адаптивної архітектури в процес ревіталізації проведено пошук існуючого 

світового досвіду. 
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Abstract 

A study of the concept of "adaptive architecture". The relevance and causes of this direction, its main tasks and 

examples of application of the principles of adaptive construction in the world are clarified. The advantages and 

disadvantages of this style during revitalization are analyzed. To establish the possibility of introducing adaptive 

architecture in the process of revitalization, a search for existing world experience was conducted. 
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Вступ 

В сучасному світі міста перетворились напевно динамічну систему, яка постійно змінюється 

розвивається та рухається. Певною стабільністю відрізняються лише архітектура, яка нас оточує, і 

будівлі, в яких ми живемо, працюємо та тимчасово перебуваємо.  

Всі елементи забудови населених пунктів мають певний термін експлуатації. При закінченні цього 

терміну будівля піддається реконструкції або зносу, не говорячи про те, що до того часу вона вже 

вважається застарілою і не приваблює людей. Але сучасна архітектура прагне до видозміни цих 

процесів і розширенню майбутнього будинку після закінчення терміну його експлуатації.  

Архітектори в своїх роботах шукають відповідь на постійно змінюючи запити часу і людей, на 

вимоги екології, щодо нульового вуглецевого сліду, на необхідність підлаштовування будівлі до 

погодних умов, які переважають на місці забудови і т.д. Відповіддю на всі ці питання може стати 

адаптована архітектура.  

Основна частина 

Адаптивна архітектура – це прогресивний напрямок практичної і дослідницької архітектури, що 

покладений на створення будівель, елементів споруди або міських просторів, які здатні змінювати 

свою форму, адаптувати свої функції до цілей, які найбільше відповідають вимогам експлуатації, на 

основі проаналізованих факторів навколишнього середовища або дій людей.  

Концепція «адаптивної архітектури» була розроблена Ніколасом Негропонте, засновником 

широко відомої лабораторії Media Lab при Массачусетському технологічному інституті (MIT). Він 

був першим, хто припустив, що архітектура може бути переосмислена і представлена у вигляді 

обчислювальної машини, здатної реагувати на користувача і взаємодіяти з ним. Ще на початку 1970-х 

Негропонте передбачив можливість об'єднання комп'ютерних технологій з будівельними матеріалами 

таким чином, щоб будівля могло реагувати на події, що відбуваються всередині і навколо нього [1]. 

Тобто, адаптивна архітектура – це споруди, які можуть підлаштовуватися інтуїтивно під 

навколишнє середовище і потреби людей. Дані процеси та ідеї забезпечуються високими технічними 

і технологічними принципами будівництва та програмування. Також до адаптованої архітектури 



відносять будинки, які можна частково розбирати та заміняти, рухати та пересувати як повноцінну 

будову, так і її внутрішні частини. 

Основне завдання адаптивної архітектури - це комплексний підхід до проектування будівель, 

споруд та будь-яких архітектурних об'єктів, з урахуванням зміни специфічних факторів соціального і 

природного середовища, а також техніко-економічних можливостей суспільства. Незважаючи на 

порівняно невеликий період часу, протягом якого велися розробки і різні дослідження адаптивної 

архітектури, розкид областей застосування ідей і підходів настільки різнохарактерні і різноаспектній, 

що часто виникають труднощі як у знаходженні відмінностей між ними, так і об'єднання за певними 

ознаками [2]. 

Адаптована архітектура досить часто включає в себе або поєднується з динамічною, мобільною, 

гнучкою, енергоефективною, високотехнологічною і навіть біонічною архітектурою. Всі ці напрямки 

будівництва об’єднує один фактор – сучасне, прогресивне проектування, яке відповідає потребам 

нинішнього суспільства і покладене на вирішення проблем екологічності, економічності, 

мультифункціонування, інтерактивності та технологічності навколишнього середовища [3]. 

Вежі Al Bahar в Абу-Дабі (рис. 1,а) та будівля Центру дизайну Мельбурнського королівського 

технологічного інституту (рис.1, б) мають у своїй будові рухомі елементи фасаду, які автоматично 

повертаються в напрямку сонячного випромінювання, і служать сонцезахисним екраном. Це дозволяє 

значно знизити енерговитрати на охолодження приміщень. В майбутньому, Центри дизайну МКТІ 

може оснастити сонцезахисні диски сонячними батареями і отримувати зелену енергію для власних 

потреб. Такі модифікації закладені в технічному оснащені фасаду. 
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Рисунок 1 – а) Вежі Al Bahar, Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати; б) Центр дизайну Мельбурнського королівського 

технічного інституту (RMIT Design Hub), Мельбурн, Австралія.  

Північний дім (Norðurlandahúsið) (рис. 2) з зеленим дахом і сталевими розпірками, щоб 

забезпечити стійкість до деформації, яку можуть спричинити ураганні вітри, що створюють 

небезпеку для покритого дерном даху площею 2000 м². Всі кімнати мають денне освітлення, крім 

залу площею 800 м², який можна відкрити до амфітеатру та вестибюлю, оскільки західна торцева 

стіна складається з рухомих елементів. 

Театр Бенгт-Шестром (рис. 3) став проектом реконструкції театру "Зоряне світло" Бенгта 

Сьострома в 2001 році. Особливістю став моторизований висувний дах, технології, якого зазвичай 

використовуються для покриття над масивними стадіонами. Дах складається з шести трикутникових 

панелей завширшки 11 м та завдовжки 13 м загальною вагою 86 тонн. Дах може відкриватись, щоб 

забезпечити глядачам відкритим простором, або його можна закрити, щоб повністю прихистити 

аудиторію від погодних кліматичних умов.  

Такими ж системами користується багато сучасних стадіонів: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, 

США), Лукас Ойл (Індіанаполіс, США), Роджерс центр (Торонто, Канада), Фішт (Сочі, Росія) тощо. 



Використовувати динамічні об’єкти архітектури з врахуванням мікроклімату можливо і в міських 

просторах. Модулі, зображені на рис. 4, були розроблені архітектурною лабораторією SA lab. Такі 

конструкції здатні розкриватися для створення тіні, збирати дощову воду, накопичувати сонячну 

енергію. Дані елементи середовища дозволяють підвищити гнучкість міського простору, створити 

сприятливі умови для перебування, незалежно від погодних умов. 

 

  

Рисунок 2 – Північний дім (Norðurlandahúsið), Торсхавн, Фарерські остори. 

 

 

Рисунок 3 – Театр Бенгт-Шестром, Рокфорд, Іллінойс, США. 
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США), Лукас Ойл (Індіанаполіс, США), Роджерс центр (Торонто, Канада), Фішт (Сочі, Росія) тощо. 
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просторах. Модулі, зображені на рис. 4, були розроблені архітектурною лабораторією SA lab. Такі 

конструкції здатні розкриватися для створення тіні, збирати дощову воду, накопичувати сонячну 

енергію. Дані елементи середовища дозволяють підвищити гнучкість міського простору, створити 

сприятливі умови для перебування, незалежно від погодних умов. 

 
Рисунок 4 – Адаптивна конструкція громадських просторів. 



При безлічі переваг адаптованої архітектури головною проблемою є висока вартість будівництва. 

Тому досить доречно застосовувати принципи адаптивної архітектури на уже існуючих будівлях або 

при проведенні ревіталізації споруд або комплексних територій [4-8].  

Досить потужно розвивається адаптована архітектура для старих будівель, які отримують шанс на 

друге життя. Так було оновлено оглядовий майданчик на вежі Ореон, шляхом прибудови 

новаторської 178-метрової гірки-труби [9].  

Ще один приклад ревіталізації з застосуванням адаптивної архітектури – одна із старих 

лондонських водонапірних веж. Сама башня була побудована ще в 1867 році, перестала 

експлуатуватися приблизно на початку ХХ ст. У 2012 році забудовник нерухомості Лі Осборн та його 

партнер Грехем Вос закінчили процес ревіталізації: провели реконструкцію вежі та добудували 

двоповерховий скляний куб та вітальню на вершині будівлі. Прибудова має  відкриту терасу нагорі та 

великі розсувні скляні двері, площею 5 м
2
, що є найбільшими у Великобританії [10-15]. 

 

Висновок 

Ревіталізація існуючих будівель та споруд із використанням принципів і технологій адаптивної 

архітектури забезпечить сучасний вигляд, енергоефективність, екологічність та довгий термін 

експлуатації, що, безперечно, є актуальними напрямками розвитку міст. Крім вище зазначених 

позитивних факторів, ревіталізація просторів забезпечує високий рівень економічності, порівняно із 

новим будівництвом таких інноваційних об’єктів.  
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