
ВІТАЄМО В НАУ!

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ
БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

http://iap.nau.edu.ua
https://m.facebook.com/profile.
php?id=101670891509702&ref
=content_filter



ВСТУПАЙТЕ В НАУ!
КОНКУРЕНТНІПЕРЕВАГИ:
⮚ статус Національного;
⮚ державний, а не приватний;
⮚ у першійп’ятірці більшості

рейтингів;
⮚ високий процент бюджетників;
⮚ розумнаплата за навчання;
⮚ зручне та красиве розташування, 

розвинута та сучасна
інфраструктура;

⮚ гуртожиток усім першокурсникам;
⮚ велика стипендія;
⮚ літні, зимові та весняні канікули



КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ ТА
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИЗАЙНУ І

ГРАФІКИ

ДИЗАЙНЕРА

Запрошують Вас
отримати
дуже цікаву, 
творчу, 
сучасну, 
перспективну, 
затребувану
спеціальність -

Спеціальність 022 «Дизайн»
галузь знань 02 «Культура і мистецтво»



Цілі навчання: формування фахівців, здатних розв’язувати
складні задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі дизайну у
процесі навчання, що передбачає проведення наукових і проєктних
досліджень та здійснення інновацій.

Мета: полягає у визначенні знань, ділових вмінь та навичок, а
також освітніх компонент, методик навчання і програмних результатів
навчання, що у сукупності формують системні професійні
компетентності для проведення наукових та проєктних досліджень з
подальшою реалізацією їх у навчальному процесі та процесах
формування засобами дизайну естетично досконалих об’єктів дизайну
в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах
життєдіяльності людини, зокрема дизайну інтер’єрів, у тому числі тих,
що забезпечують діяльність авіакомпаній (офіси, приміщення
виробничого та цивільного призначення, навчальні центри, аеропорти,
кабіни та салони літаків тощо); редизайн транспортних та інженерних
споруд, інформаційне забезпечення та комунікативний дизайн.



СЕМІНАРИ, ОЛІМПІАДИ, КОНКУРСИ:



⮚ основний
напрям – дизайн
інтер’єру

⮚ планується
спеціалізація
промисловий
дизайн



ДИПЛОМНІ РОБОТИ







Продовження попереднього
слайду



⮚ наукові напрямки:
▪ теоретичні
основи дизайну;

▪ дизайн
интер’єрів;

▪ дизайн міського
середовища; 

▪ Реконструкція, 
реставрація, 
револоризація
будівель;

▪ Дизайнмеблів;
▪ мистецтвознав-
ство

ОЛІЙНИКОленаПавлівна – завідувач кафедри
дизайну інтер’єру, лауреатДержавної премії, віце-
президент Спілки архітекторів, канд. архітектури, 
професор



КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ

ГНАТЮКЛілія Романівна кандидат архітектури, 
доцент
КОЛОСОВАНаталія Анатоліївна
кандидат історичнихнаук, доцент
Пламеницька ОльгаАнатоліївна кандидат
архітектури, доцент
СІДОРОВАОлена Ігорівна
старший викладач
ЄРЕМЕНКОЛюдмилаКарпівна
старший викладач
НОВІК Ганна Володимирівна
старший викладач

МОСКАЛЬЦОВ
АндрійЮрійович
викладач



Башта Олена Трифонівна 
завідувач кафедри 
комп̓ютерних технологій 
дизайну і графіки, 
канд.т.н., професор НАУ

Обуховська Еліна Василівна
асистент
Шевель Людмила Віталіївна
ст. викладач
Садова Віталіна Вікторівна
ст. викладач

Обуховська 
Любава Василівна
ст. викладач, кандидат наук 
НАУ
у галузі соціально-
гуманітарних наук

Матюшенко Наталія Володимирівна
ст. викладач

Болдирєва Лариса Владиславівна
ст. викладач

Холковський Юрій Романович
доцент, к.т.н. Макаров Василь Іванович

доцент НАУ

Джурік Олена Віталіївна
доцент НАУ

http://iap.nau.edu.ua/images/vikladach_2021/KTDIG/obuhovska_Ev.pdf
http://iap.nau.edu.ua/images/vikladach_2021/KTDIG/shevel.pdf
http://iap.nau.edu.ua/images/vikladach_2021/KTDIG/Obuhovska_L.pdf
http://iap.nau.edu.ua/images/vikladach_2021/KTDIG/matuschenko.pdf
http://iap.nau.edu.ua/images/vikladach_2021/KTDIG/Boldyreva.pdf
http://iap.nau.edu.ua/images/vikladach_2021/KTDIG/holkovsky.pdf
http://iap.nau.edu.ua/images/vikladach_2021/KTDIG/Makarov.pdf
http://iap.nau.edu.ua/images/vikladach_2021/KTDIG/djurik.pdf


КОЛЕКТИВКАФЕДРИ:

⮚ усі молоді
викладачі – наши
випускники!

⮚ Усі працюють над
кандидатськими
дисертаціями!

ОБУХОВСЬКАЛюбава Василівна
КАЛІНІЧЕНКОВіталіна Вікторівна
ОБУХОВСЬКАЕліна Василівна



НАШІ ВИСТАВКИ-
КОНКУРСИ:

http://iap.nau.edu.ua/index.php/18-arkhiv/627-vistavka-konkurs-na-temu-asotsiativna-kompozitsiya-v-napivzamknenomu-prostori




Після закінчення університету
випускники можуть
працювати за професіями:

- Дизайнер (художник-
конструктор);

- Дизайнер графічних робіт;
- Дизайнер інтер'єру;
- Дизайнер меблів;
- Дизайнер пакування;
- Дизайнер промислових

виробів та об'єктів. 

БАЗИ ПРАКТИКИ
Національний авіаційний університет
Вища Професійна Школа в м. Хелм (Польща)

Місце роботи випускників:
- Дизайнерські організації;
- Архітектурні організації;
- Будівельні проєктні

організації;
- Науково-дослідні

організації;
- Рекламні агенції;
- тощо



МАТЕРІАЛЬНА БАЗА:⮚ аудиторії та
обладнання;

⮚ гуртожиток;
⮚ Їдальні та
⮚ буфети
⮚ наука – аспірантура, 

збірники, наукові
ради,

⮚ конференції, 
семінари

⮚ відпочинок та
розваги



Прийом відбувається на
основі ЗНО, а такожна
основі співбесіди.
Вартість контракту -
деннаформа
навчання- 25000 гр. за
навчальний рік.
Вартість заочної форми
навчання – 21250 гр. за
навчальний рік.

Національний 
Авіаційний Університет
03058, Україна, м.Київ, 

просп. Любомира 
Гузара,1Київ, Україна

03058
НАУ, 9 к., ауд. 405

НАШ ТЕЛЕФОН:
406-76-45, Кафедра 
дизайну інтер’єру
СІДОРОВА Олена Ігорівна
НАШ САЙТ:
http://iap.nau.edu.ua/

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ:

http://iap.nau.edu.ua/


ДОЗВІЛЛЯ
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