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НАНОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Мета: Зробити аналіз переваг та недоліків нанотехнологій у дизайні 
архітектурного середовища.  

Предмет дослідження: створені людиною нанотехнологій та їх 
застосування у середовищі буття людини. Переваги нанотехнологій та недоліки 
застосування нанотехнологій в архітектурному середовищи буття людини або у 
системі «людина – щтучна природа».  

Розумний дім (електронний котедж) – приміщення, будинки які мають 
якісні системи забезпечення та операційний multi-room. За допомогою 
останнього, функціонально пов’язуються між собою усі електроприлади 
будівлі, якими можна керувати централізовано – з пульта-дисплею. Прилади 
можуть бути під’єднані до комп’ютерної мережі, що дозволяє керувати ними за 
допомогою ПК та надає віддалений доступ до них через Інтернет. Завдяки 
інтеграції інформаційних технологій у домашні умови, усі системи та прилади 
узгоджують виконання функцій між собою, порівнюючи задані програми та 
зовнішні показники (обстановку). 

Нанотехнології розвиваються та набирають обертів дуже швидко. Їхнє 
використання стає дедалі частішим тому, що людина бажає досягти 
максимального комфорту та зручності для свого існування. Людина прагне 
зменшити, що зусилля для того, щоб задовольнити свої потреби й не 
замислюється над тим, що це принесе не тільки користь. 

Переваги нанотехнологій: 

1. Створення нанотехнологічних матеріалів з запрограмованими 
якостями (відштовхування води, бруду, пилу; самоочищення: знищенні 
небезпечних бактерій, сприяння оздоровленню людини, вплив на клімат-
комфорт тощо).  

2. Забезпечення архітектурного середовища нанотехнологіями означає 
утворення безпеки, очищення, забезпечення інформаційними комунікаційними 
системами.  

3. Значне полегшення контролю над об’єктом, в якому відбувається 
життя, існування людини. 

Недоліки використання нанотехнологій: 
1. Негативний вплив на здоров’я людини, збільшення кількості 

електромагнітного випромінювання. Тривалий за часом вплив надмірно 
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посиленого електромагнітного поля здатне провокувати зростання 
онкологічних пухлин, знижує розумові здібності й пам'ять, розвиває 
імпотенцію та безплідність, викликає мутацію хромосом та провокує вроджені 
каліцтва у дітей, матері яких під час вагітності просиджували багато часу за 
комп'ютером. Електромагнітні хвилі можуть спровокувати викидень або 
завмирання плода, недорозвинення головного мозку у плода. Постійно 
підвищений електромагнітний фон стає причиною хвороби Альцгеймера, 
Паркінсона, змінює психіку людини. Електромагнітне поле, впливаючи на 
людину постійно, послаблює у нього імунітет, заподіює шкоду ендокринної, 
серцево-судинної та нервової систем, знижує сексуальні функції. 

2. Велика вартість обладнання, що є недоступним багатьом людям. 
3. Негативний вплив на психофізіологічний стан людини. Усі види 

діяльності, здійснюваної людиною, підкоряються єдиним фізіологічним 
закономірностям, тому для розуміння особливостей розумової праці слід 
проводити аналогію з відомими особливостями праці фізичної. Підвищення 
продуктивності розумової праці досягається тренуванням, поступовим 
зростанням навантаження, підтриманням її високого рівня. Тривалі періоди 
бездіяльності негативно відбиваються на продуктивності. Як спортсмен, що 
припинив тренування, так і школяр після канікул з початком занять відчувають 
великі утруднення. Тому відпочинок в процесі розумової праці розумний лише 
у вигляді зміни форми розумової праці або зниження навантаження.  

З вищевикладеного можна зробити такі висновки: 
По-перше: якщо не можливо зупинити наукову думку та розвиток 

високих (нано) технологій, то потрібно забезпечити дієвий контроль за 
використання високотехнологічних об’єктів у середовищі (архітектурному 
середовищі) життєдіяльності людини. 

По-друге: постійно досліджувати та відслідковувати ефект нанотехнологій 
протягом певних термінів часу для з’ясування користі або шкоди людині.  

По-третє: застосування нанотехнологічних матеріалів потрібно 
зосередити на користі використанні для людей з особливими потребами. 

Віктор Папанєк, всесвітньо відомий теоретик та практик дизайну, експерт 
ВОЗ у галузі забезпечення людей з особливими потребами зручними 
матеріальними формами для підвищення якісного рівня життя, вважав, що 
фахівці архітектури й дизайну повинні уважно ставитися до розробки 
дизайнерських проектів для таких людей. [1] 

Так, на нашу думку, нанотехнології здатні допомогти зробити життя 
більш комфортним, а з часом й технологічним прогресом допомогти у лікуванні 
та у підвищенні якості життя.  

Тому, архітектори повинні враховувати позитив нанотехнологій та 
застосовувати їх у проектній діяльності. 
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