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Аспірантура

       Придніпровська державна академія будівництва та архітектури—

2011-2014

Навчання  за  спеціальністю 18.00.04 – «Містобудування та ландшафтна
архітектура»

Вища освіта (Спеціаліст)

       Придніпровська державна академія будівництва та архітектури —
1990-1997

Навчалась за спеціальністю «Архітектор».
● У  1997 році  отримала диплом  спеціаліста,  здобула кваліфікацію

архітектора 

ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ

Спілка дизайнерів України

2020 - теперішній час

З 2020 року членкиня Спілки дизайнерів України за напрямом Дизайн-
освіта

Національна спілка архітекторів України

2011 - теперішній час

З 2011 року членкиня Національної спілки архітекторів України

Палата архітекторів України

2019 - теперішній час

З  2019 року  членкиня Палати архітекторів  України.  Має сертифікат
архітектора.  ТОВ  “Навчально-експертний  центр  НСАУ.  Підвищення
кваліфікації  за  напрямком  професійної  атестації  архітекторів  за
програмою “Архітектурне об’ємне проектування”

ДОСВІД РОБОТИ

Кафедра дизайну

                                    Запорізький національний університет —2019 - т.ч.

● З  вересня 2019  року працювала  на  посаді старшого  викладача
кафедри дизайну

Викладала дисципліни «Живопис», «ЗD-моделювання», «Ландшафтне
проектування»,  «Урбаністична  графіка»,   «Технічний  рисунок»,
«Графічний дизайн у міському середовищі», «Проектування у дизайні
середовища» та  ін.  Здійснювала  керівництво  курсовими  проектами,
навчальною (пленерною) практикою та кваліфікаційними проектами.

Кафедра міського будівництва та господарства

(тепер – Кафедра міського будівництва і архітектури)

                            Запорізька державна інженерна академія —2014 — т.ч.

(тепер  Запорізький національний університет)

● З  березня  2018  р.  по  2019  р.  працювала  на  посаді старшого
викладача.

● З вересня 2014 р по лютий 2018 р. працювала на посаді асистента
Викладала дисципліни  «Планування міст і транспорт», «Планування та
благоустрій  міст»,  «Проектування  архітектурного  середовища»  та  ін.
Здійснювала керівництво науковою роботою студентів.

Участь у Міжнародному проєкті:
У складі авторської групи кафедри під керівництвом д.т.н., проф. Банаха
Віктора Аркадійовича у Міжнародному відкритому конкурсі архітекторів
щодо  створення  проєктів  будівництва  або  реконструкції  об’єктів
незавершеного  будівництва  в  Україні,  що  проводився  Міжнародною
спілкою  професіоналів  армії  та  поліції  (IUFA&PP)  і  Міжнародним
виконавчим  комітетом  (IEC;  Швеція-Ізраїль) з  11.12.2016  року  по
07.04.2017 року в рамках виконання програми міжнародної технічної
допомоги,  а  саме  –  забезпечення  житлом  службовців  і  ветеранів
силових структур України, – відзначена сертифікатом цих організацій.

Кафедра дизайну

                              Класичного приватного університету —2011 - 2014 рр.

● З  2011 р.  по 2014 р.  працювала на  посаді старшого викладача
кафедри дизайну

Викладала дисципліни  «Комп’ютерні  технології  в  дизайні»,  «Основи
проектної  графіки»,  «Проектування»,  «Комп’ютерні  технології  у
проектуванні ландшафту» та ін. Здійснювала керівництво дипломними
роботами.

АКБ
   Державний проектний інститут «Запоріжцивільпроект» —2000 - 2011 рр.

● З 2005 по 2011 р. переведена в АКБ 5 на посаду архітектор 1 категорії. 
● З 2003 по 2005 р. переведена в АКБ 6 на посаду архітектор 2 категорії;
● З 2002 по 2003 р. переведена в АКБ 6 на посаду архітектор 3 категорії;
● З 2000 по 2002 р. на посаді архітектор в АКБ 15.

ДП СТО «Вікторбуд»

                                                                                                      2011 — 2014 рр.

● 2011 р.  архітектор за основним місцем роботи. 
● З 2011 – 2014 р. архітектор сумісник по контракту.

ВИСТАВКИ

Всеукраїнський дистанційний конкурс
декоративно-ужиткового та

образотворчого мистецтва 
«Я і мистецтво»

номінація  «Художнє  фото»,  робота
«Зима  у  Вознесенівському  парку,
Запоріжжя» – 1 місце. 

             Україна, м. Луцк, жовтень 2020

номінація  «Художнє  фото»,  робота
«Дальня коса Бердянську» – 1 місце.

  

м. Луцк, грудень 2020                             

Дистанційний  Всеукраїнський 
конкурс декоративно-ужиткового 
та образотворчого мистецтв 
«Зимова казка»

ІV Всеукраїнськй інтернет-конкурс
образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва 
«Етюдний вернісаж»

Номінація:  конкурс  образотворчого
мистецтва.  Робота  пейзаж  «Перша
теплова електростанція м.  Запоріжжя»

Робота абстракція «Настрій» – 2 місце.

                                       м. Ужгород  2021

Номінація: графіка. Робота «Центральний

проспект, Запоріжжя», контур по склу – 1
місце.

м. Луцк, грудень 2020                            

V Дистанційний Міжнародний конкурс
образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва

«Симфонія кольорів – Самоцвіти»

СТУДЕНТСЬКІ ДОСЯГНЕННЯ 
(під керівництвом)

Міжнародний конкурс архітектурного рисунку «КАР 2019»

                    Полтава : Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка  25 жовтня 2019 р.
Проводився   на  базі  V  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції
студентів,  молодих  учених  і  науково-педагогічних  працівників
«Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»

Броцька Д.
ІІ місце

Димова А. 
ІІ місце

 
Пасько А.

ІІ місце
Драган В.

ІІ місце

Міжнародне Бієнале дизайну «COW 2020»

                           Дніпровська Центральна міська бібліотека 4-31.03.2020

Бережна В.
(Номінант)

Всеукраїнський дистанційний конкурс декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Я і мистецтво»

                                                                                                 20-25 лютого 2021

●  Колесніков Валентин І місце, відзнака;
●  Годько Юлія  І місце;
●  Цигипа Анастасія  І місце;
●  Трусова Єва І місце;
●  Зєвахіна Юлія  І місце.

Всеукраїнський дистанційний конкурс декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Я і мистецтво»

                                                                                      м. Луцьк  Жовтень, 2020

Іванко А.
Гран-прі

Зєвахіна Ю
1 місце

ІV Online конкурс 
«Діалог зі старими майстрами: Фріда Кало і Поль Гоген»

                                                                                                           Грудень 2020

Мухортова Г.
1 місце.

СІЛОГАЄВА
Вероніка Володимирівна

Старша викладачка кафедри дизайну, 
членкиня Спілки дизайнерів України,

Національної спілки архітекторів України, 
Палати сертифікованих архітекторів

:Контакти

veronikanikasila@gmail.com

+3 8 (050) 53-55-243

вул. Жуковського 55-а, 210 ауд.

  Лінки на профілі
  :у наукометричних базах

Google Scholar ID: MAkgOQwAAAAJ

ORCID: 0000-0003-1339-2958

Профіль СИНАП

  Лінки на профілі
  :у соціальнихмережах

FaceBook

 Сфера наукових
:інтересів

Архітектура, ландшафтний дизайн,

містобудування, педагогіка, дизайн,

живопис, графіка

 :Стек технологій
Дизайн та комп'ютерна графіка:

            

             

 Знаннямов:

Українська              

Російська                

Англійська              
A1     A2     B1      B2     C1     C2  

  Лінки на додаткову
:інформацію

Сертифікати, дипломи, відзнаки

 Ресурси натхнення:

mailto:veronikanikasila@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/ckk2n402xvui04j/AADYJ5kiuGW_gdRjtrU-nzb0a?dl=0
https://www.facebook.com/Veronikanikaua
https://scientific-rating.znu.edu.ua/index.php?r=publication%2Findex&PublicationSearch%5Bpublication_year%5D=&PublicationSearch%5Bidpublication_type%5D=&PublicationSearch%5Bpublication_lang%5D=&PublicationSearch%5Bbranch%5D=&PublicationSearch%5Btitle%5D=&PublicationSearch%5Bauthor%5D=%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0&PublicationSearch%5Bidconference_type%5D=&PublicationSearch%5Bidfaculty%5D=&PublicationSearch%5Biddepartment%5D=&PublicationSearch%5Bidwork_place_position%5D=&PublicationSearch%5Bwith_junior%5D=&PublicationSearch%5Bwith_student%5D=&PublicationSearch%5Bpublisher_status%5D=&PublicationSearch%5Bjournal_status%5D=&PublicationSearch%5Bidbibliodb%5D=&PublicationSearch%5Bh_scopus%5D=&PublicationSearch%5Bh_wos%5D=&PublicationSearch%5Bh_gs%5D=
https://orcid.org/0000-0003-1339-2958
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MAkgOQwAAAAJ
https://goo.gl/maps/vHnNDtf7pw17QcFT9
tel:+380505355243
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MAkgOQwAAAAJ
https://orcid.org/0000-0003-1339-2958
https://www.facebook.com/Veronikanikaua
./https:%2F%2F

