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ВАДИМ АБИЗОВ 

До 65-річчя від дня народження 
 

17 грудня 2020 року виповнилося 65 років 

Вадиму Адільєвичу Абизову, доктору архітектури, 

професору, відомому вченому, громадському діячу, 

педагогу, члену Правління Національної спілки 

архітекторів України (1999р.), Заслуженому 

архітектору України, дійсному члену (2002р.), 

академіку (2009р.) Української академії архітектури та 

члену Національного комітету міжнародної ради з 

питань охорони пам’яток та визначних поселень 

ЮНЕСКО.  

Народився Вадим Адільєвич у місті Києві. 

Закінчив з відзнакою Київський інженерно-

будівельний інститут (зараз КНУБА) у 1979 р., аспірантуру Київського зонального науково-

дослідного та проєктного інституту експериментального проєктування (Київ3НДІЕП) у 1984 

р. та Нідерландський інститут розвитку житла і містобудування (IНS) за курсом «Розвиток 

історичних територій в країнах з перехідною економікою» у 1998 р. 

Після закінчення інституту у 1979–1988pp. пройшов шлях від архітектора до 

старшого наукового співробітника у проектному та науковому відділеннях КиївЗНДІЕП. 

У 1988–2001рр. Вадим Адільєвич працював завідувачем сектором, відділом, головним 

архітектором Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і 

містобудування (ДНДІТIAM). З 1993р. він офіційний представник України на нарадах 

ООН/ЄЕК/ХАБІТАТ з питань житлової політики. Після захисту докторської дисертації 

(2001р.) обіймає посаду директора ДНДІТIAM (2002–2006pp.), обирається президентом 

Українського національного комітету міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних 

місць ЮНЕСКО (2004–2007рp.), стає експертом Національної комісії ЮНЕСКО з питань 

культурної спадщини, делегатом від України на позачергових сесіях ЮНЕСКО в Парижі 

(2004р., 2018р.). Він розробник і автор законодавчо-нормативних документів у галузі 

житлової та містобудівної політики України. Під його керівництвом та за авторською 

участю виконано більш ніж 60 вагомих науково-дослідних і експериментально-проєктних 

розробок на замовлення Держбуду СРСР, Держбуду та Мінбуду України, Міністерства 

оборони України, Міністерства культури України, Київміськдержадміністрації, міських 

виконкомів, різноманітних підприємств та організацій.  

Професор В. А. Абизов керівник і розробник низки проєктних пропозицій щодо 

об’єктів будівництва в історичному середовищі, охоронних зон міст Києва, 

Дніпропетровська, Одеси, Черкас тощо. Винайдена В.А. Абизовим та на основі 

багаторічних досліджень й експериментально-пошукових розробок впроваджена в 

проектно-будівельну практику нова універсальна архітектурно-будівельна система 

«ПОЛІС» апробована в розробці серії житлових будівель, шкіл та інших проєктів забудови 

в Україні. 

Вадим Абизов – визнаний в Європі науковець сучасного формату, вільно 

володіючи англійською мовою бере участь у численних міжнародних конференціях і 

симпозіумах. Так, у 2017р. за запрошенням «World Multidisciplinary Symposium on Civil 

Engineering and Urban Planning» успішно головував на секції симпозіуму з питань дизайну 
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середовища у м. Прага, Чеська Республіка. Автор 6 монографій, винаходів, близько 80 

проєктів будівель і містобудівних комплексів та 200 друкованих наукових праць (в т. ч у 

виданнях наукометричної бази Scopus) з питань розвитку архітектури та містобудування, 

сучасного дизайну, реформування житлової політики України, теорії та практики дизайну 

тощо. Його роботи опубліковані як в Україні, так і за кордоном, викликають незмінний 

інтерес фахівців різних країн, вносять суттєвий вклад в розвиток світової теорії та 

методології архітектури  і дизайну. У 2020 році в Польщі у видавництві Politechnika 

Świętokrzyska (Kielce) опубліковано фундаментальну монографію «Material Science for 

Designers of Architectural Environment» у співавторстві з науковцями КНУБА та 

Свентокшиської Політехніки під редакцією В. Абизова. 

 

 
 

Абизов  В. А. на XV Генеральній 

асамблеї ICOMOS/UNESCO, м. Сіяні, Китай, 

2005p. 

На відкритті Персональної виставки 

«Вадим Абизов «ЖИВОПИС» у Галереї 

ATUT, м. Кельце, Польща, 2017р. 

  
На відкритті Персональної виставки «Вадим Абизов «КАРТИНИ З ПОДОРОЖЕЙ» у Галереї 

сучасного мистецтва, Палац Т. Желинського, м. Кельце, Польща, 2018р. 

 
Професор В.А. Абизов, завідувач кафедри дизайну інтерʼєру і меблів КНУТД 

О.О. Сафронова з випускниками кафедри, 2019р. 
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Особистий талант В. Абизова, вміння об’єднати навколо себе колег-однодумців, 

забезпечили високу результативність його стратегічного мислення для підняття на якісно 

новий рівень розвитку дизайнерську освіту з підготовки високопрофесійних, 

конкурентоспроможних на вітчизняному і світовому ринках праці фахівців та науково-

педагогічних кадрів. Педагогічну роботу Вадим Адільєвич розпочав в КНУБА (доцент, 

професор – 1999–2006рр.), продовжив в КДІДПМІД ім. М. Бойчука (завідувач кафедри, 

ректор – 2006–2008pp.), КНУКіМ (завідувач кафедри, професор – 2009–2017pр.). Протягом 

довгого часу він був головою експертних комісій МОН України з акредитації та 

ліцензування закладів вищої освіти з напряму  підготовки «Дизайн». За час педагогічної 

роботи він підготував до захисту понад 10 кандидатів наук. У 2010–2017рр. був Головою 

спеціалізованої вченої ради КНУКіМ за спеціальністю 17.00.07 «Дизайн». 

З 2017р. він працює професором кафедри дизайну інтер’єру і меблів КНУТД, 

очолює науковий напрям кафедри «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дизайну   

середовища», викладає провідні лекційні курси «Дизайн-проектування», «Проектна 

графіка», здійснює керівництво дослідженнями магістрів, 5 аспірантів та одного 

докторанта за спеціальністю «Дизайн», користується незмінною повагою і пошаною 

студентів і колег. Є членом спеціалізованої вченої ради КНУТД Д 26.102.07 на здобуття 

наукового ступеня доктора і кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – 

Дизайн; членом редколегії наукового фахового журналу КНУТД «Art and design». 

Ювіляр має численні державні нагороди: Почесна Грамота Держбуду України 

(1999р.); Подяка Київського міського голови (2000р.); Орден "Знак пошани" Київського 

міського голови (2003р.); Подяка Кабінету Міністрів України (2004р.); Почесні Грамоти 

Національної спілки архітекторів України (1999, 2005рр.); Почесна Грамота Мінкультури та 

туризму України (2005р.); Подяка Українського товариства охорони пам'яток історії та 

культури (2005р.); Почесна Грамота Мінрегіонбуду України (2005р.); Почесна Грамота 

Академії педагогічних наук України (2008р.); Орден Української Православної Церкви 

«Преподобного Іллі Муромця» (2008р.); Заслужений архітектор України (2009р.); Золота 

медаль лауреата Національної премії «Україна квітуча» (2010р.); Медаль «За здобутки в 

архітектурі» (2014р.); Подяка Державної фіскальної служби України (2018р.) та інші. 

Вадим Адільєвич не тільки визнаний архітектор і громадський діяч, вчений і 

педагог, він талановита творча людина. Його художні твори у 2017–2018рр. були 

представлені на Персональних виставках «Вадим Абизов «ЖИВОПИС» (2017р. ) у Галереї 

ATUT та «Вадим Абизов «КАРТИНИ З ПОДОРОЖЕЙ» (2018р.) у Галереї сучасного 

мистецтва м. Кельце у Польщі, а також на закордонних  виставках міжнародних пленерів 

художніх робіт у 2019–2020рр. 

Вшановуючи ювілей видатного українського вченого вітаємо його із 65-ти річчям 

життя та більш як 40-ти річчям наукової діяльності, бажаючи йому ще довгих щасливих 

років життя та творчості. 

ГРИЩЕНКО І. М.,  

д.е.н., проф., ректор КНУТД, академік НАПН України 

 

КОЛОСНІЧЕНКО М.В.,  

д.т.н., проф., декан факультету дизайну,  КНУТД 

 

САФРОНОВА О.О.,  

к.т.н., доц., завідувач кафедри дизайну інтер'єру і меблів, КНУТД 


