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МИКОЛА ЯКОВЛЄВ 
До 70-річчя від дня народження 

 

 

МИКОЛА ІВАНОВИЧ ЯКОВЛЄВ – український 

вчений, архітектор, педагог, доктор технічних наук, 

професор (1999); академік, перший віце-президент 

Національної академії мистецтв України; член Колегії 

Міністерства освіти і науки України. Заслужений 

працівник освіти України (2004). Член Національної спілки 

архітекторів України. 

10 червня 2018 року Миколі Івановичу 

виповнилося 70 років. Увесь його життєвий і професійний 

шлях пов’язаний із Національною академією образотворчого мистецтва та архітектури 

(НАОМА) – провідним вищим навчальним закладом України у галузі художньої, культурно-

мистецької та архітектурної освіти і науки, де нинішній ювіляр пройшов шлях від викладача 

до професора. У 1976 році закінчив Київський державний художній інститут (нині – НАОМА) 

за спеціальністю «Архітектура». Після закінчення інституту викладав на кафедрі графіки 

Київського політехнічного інституту. З 1979 по 2004 рік працював у Національній академії 

образотворчого мистецтва і архітектури: спочатку викладачем, з 1993 року – завідуючим 

кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв, у 1994 році – деканом факультету 

архітектури. У 2004–2007 роках обіймав посаду ректора Київського державного інституту 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. Особистий талант М. 

Яковлева, помножений на вміння об’єднати навколо себе колег-однодумців, забезпечили 

високу результативність використання його потенційних можливостей, стратегічного 

мислення для підняття на якісно новий рівень розвитку художньо-мистецьку освіту з 

підготовки високопрофесійних, конкурентоспроможних на вітчизняному і світовому ринках 

праці фахівців та наукових і науково-педагогічних кадрів.  

У 2002–2004 роках – член-кореспондент Академії мистецтв України, з 2004 року – 

дійсний член (академік). У 2007 році обраний головним ученим секретарем Академії 

мистецтв України (з 18 лютого 2010 року – Національна академія мистецтв України). У 2015 

році обраний віце-президентом НАМ України, у 2017 – першим віце-президентом НАМ 

України.  

Микола Іванович Яковлєв - видатний український вчений в галузі теорії 

художнього формоутворення. Предметом його наукової діяльності є дослідження 

закономірностей композиції в образотворчому, декоративно-прикладному мистецтві, 

дизайні та архітектурі. У науковому доробку М. Яковлєва – понад 500 публікацій з проблем 

прикладної геометрії, графіки, дизайну, більш ніж 60 з них стосуються проблем синтезу 

мистецтв. Він є автором монографії «Принципи художнього формоутворення» (2000), в якій 

на широких дослідницьких матеріалах подано методику композиційного аналізу творів 

архітектури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, підручника «Основи 

композиції» (2004) для студентів художніх навчальних закладів, монографії «Композиція + 

геометрія» (2007), збірника «Нариси з історії українського дизайну ХХ століття» (2012). 
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М.І. Яковлєв – відповідальний редактор науково-методичного міжвузівського 

збірника «Технічна естетика і дизайн», член спеціалізованих рад із захисту кандидатських та 

докторських дисертацій зі спеціальностей «Теорія образотворчого мистецтва», «Теорія, 

історія та реставрація архітектури», «Технічна естетика». Наукову роботу успішно поєднує з 

педагогічною, понад 40 років виховує спеціалістів, спираючись на власний творчо-

науковий досвід та теоретичні методики викладання закономірностей композиції в 

образотворчому, декоративно-прикладному мистецтві та дизайні у вищій школі. 

Нагороджений орденом «За заслуги» II (2012) і III (2008) ступенів, Грамотою 

Верховної Ради України (2008), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2008), 

Золотою медаллю АМУ (2008), Золотою медаллю НАОМА (2008), відзнакою Міністерства 

культури і туризму України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» (2008), орденом 

Святого Юрія Переможця (2008), орденом Святого Миколая Чудотворця (2011), Почесною 

грамотою Київського міського голови (2008), Почесною грамотою Міністерства культури і 

туризму України та Центрального комітету профспілки працівників культури (2008). 

Почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

(2011). 

Нині ювіляр у розквіті своїх творчих сил і таланту. Щиро вітаємо ювіляра, бажаємо 

йому міцного здоров’я, наснаги, довгих насичених років життя, добробуту, вдачі та 

подальших успіхів у здійсненні найсміливіших ідей. 
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декан факультету дизайну КНУТД, д.т.н., професор,  

Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки 


