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ПЕРЕДМОВА 

Це видання із серії «Вчені УІПА – ювіляри» присвячено 60-

річчю з дня народження Миколи Івановича Лазарєва – професора, 

доктора педагогічних наук, проректора з наукової роботи Української 

інженерно-педагогічної академії.  

Мета видання – представити життєвий та творчий шлях 

М. І. Лазарєва та наукові праці вченого. До видання увійшли 

монографії, навчальні посібники, навчально-методичні видання, 

статті з періодичних та продовжуваних видань, тези доповідей, 

авторські свідоцтва та патенти. Матеріал згруповано за видами 

видань в хронологічному порядку, в межах року за абеткою назв 

видань. Бібліографічні записи надано мовою оригіналу за ДСТУ 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання (ГОСТ 7.1-2003, ITD): ДСТУ ГОСТ 7.1-2006, 

ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою». Загальні вимоги та правила», 

ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила».  

При підготовці видання використано картотеки, каталоги і 

фонди бібліотек ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Української інженерно-

педагогічної академії, Національного технічного університету «ХПІ», 

сайти Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 

Національної фармацевтичної академії, Укрпатента. Більшість видань 

перевірено de visu.  

Видання має довідковий апарат – іменний покажчик. 
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА М. І. ЛАЗАРЄВА 

 

Микола Іванович Лазарєв народився 4 травня 1955 року у  

м. Харкові в сім’ї робітників. З 1962 р. по 1972 р. навчався у середній 

школі № 98 м. Харкова. У шкільні роки захоплювався математикою, 

фізикою. Вчитель математики, побачивши здатності учня, намагався 

їх розвинути та пропонував розв’язувати задачі підвищеної 

складності. Зацікавленість, відповідальність, наполегливість та 

бажання досягти успіху у будь-якій справі – саме ці риси характеру 

формувалися під час навчання у школі.  

У 1972 році після закінчення школи Микола Іванович  поступає 

навчатися на перший курс електромашинобудівельного факультету 

Харківського політехнічного університету ім. В. І. Леніна за 

спеціальністю «Промислова електроніка», де здобуває кваліфікацію 

―інженер електронної техніки‖.  

У студентські роки Микола Іванович успішно поєднує відмінне 

навчання, суспільну працю, заняття спортом. Активно проявляє 

інтерес до науково-дослідної діяльності та співпрацює із професором 

Віктором Тимофійовичем Долбнею. Під його керівництвом 

М. І. Лазарєв починає працювати над проблемою розрахунку за 

допомогою електронних обчислювальних машин динамічних 

режимів перетворювальних схем. Основи теорії пізнання та 

діалектика у дослідженні процесів, системний підхід, аналітичне 

мислення, що були сформовані під час виконання науково-дослідної 

роботи із професором В. Т. Долбнею, стали фундаментом та основою 

наукового підходу.   

У 1978 р. М. І. Лазарєв успішно складає іспити, отримує диплом 

з відзнакою та починає працювати спочатку інженером кафедри 

промислової електроніки, а згодом, у 1980 р., стає молодшим 

науковим співробітником кафедри.  

У 1981 р. він поступає до аспірантури, де під керівництвом 

професора В. Т. Долбні продовжує розпочату у студентські роки 

науково-дослідну роботу.  

У 1985 році М. І. Лазарєв успішно захищає дисертацію 

«Розрахунок на ЕОМ динамічних режимів перетворювальних схем на 

основі аналітичного звернення перетворення Лапласу» на здобуття 
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наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.09.12 – електричні напівпровідникові перетворювачі.  

Після захисту дисертації М. І. Лазарєв працює спочатку 

старшим викладачем факультету підвищення кваліфікації 

дипломованих інженерів Харківського політехнічного інституту, а 

згодом старшим викладачем кафедри методики використання 

технічних засобів навчання та ЕОМ Харківського обласного 

інституту удосконалення вчителів.  

З 1993 р. М. І. Лазарєв працює доцентом кафедри автоматики та 

радіоелектроніки, а з 1998 р. – доцентом кафедри педагогіки і 

методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної 

академії за сумісництвом. У ці роки формується педагогічний досвід 

щодо впровадження передових методик та технологій навчання з 

підготовки інженерів-педагогів, який у подальшому стане основним 

напрямом його науково-педагогічної роботи.  

У 1995 р. Миколу Івановича запрошують працювати доцентом 

кафедри процесів та апаратів хімічної технології в Українську 

фармацевтичну академію. У процесі викладання загальноінженерних 

дисциплін для майбутніх інженерів-технологів фармацевтичної галузі 

М. І. Лазарєв визначає педагогічні проблеми засвоєння навчального 

матеріалу студентами у зв’язку із інформаційним зростанням, 

збільшенням кількості навчальних дисциплін та одночасним 

зменшенням термінів часу на їх вивчення. Аналізуючи існуючі 

методики та педагогічні технології, М. І. Лазарєв довів, що вони не в 

змозі забезпечити необхідний високий рівень загальнонаукової та 

фахової підготовки випускників вищих навчальних закладів. Ця 

незадовільна ситуація у педагогічній науці спрямовує науково-

педагогічну діяльність М. І. Лазарєва на пошук та розробку 

комплексного, цілісного, полісистемного підходу до інтенсифікації 

системи дидактичного процесу навчання майбутніх фахівців. 

Отримані результати багаторічної науково-дослідної праці з 

професійної підготовки майбутніх інженерів були висвітлені у 

дисертації «Теоретичні і методичні засади моделювання змісту 

загальноінженерних дисциплін для технологій навчання студентів» 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

науковим консультантом якої була Коваленко Олена Едуардівна. 
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Дисертація успішно була захищена у спеціалізованій раді 

Харківського державного педагогічного університету 

ім. Г. С. Сковороди.  

У 2004 р. ректор Української інженерно-педагогічної академії 

Коваленко Олена Едуардівна запрошує Миколу Івановича Лазарєва 

зайняти посаду проректора з наукової роботи та організувати 

науково-дослідну роботу в академії. З 2004 р. до 2014 р. він також 

завідував кафедрою креативної педагогіки та інтелектуальної 

власності Української інженерно-педагогічної академії.  

Становлення науково-дослідної роботи в академії зумовило 

наполегливу працю щодо розробки держбюджетних науково-

педагогічних тематик, роботою спеціалізованих рад щодо захисту 

дисертацій за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(технічні дисципліни), 13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти, організації та проведення щорічних конференцій, семінарів 

для студентів, викладачів, аспірантів та молодих вчених, участю у 

міжвузівських виставках наукових праць. 

М. І. Лазарєв спрямовує свої зусилля на підготовку молодих 

наукових кадрів. Під його керівництвом 8 аспірантів захистили 

дисертації на здобуття кандидата наук. Він також консультував 12 

майбутніх кандидатів педагогічних наук. Ним підготовлено 1 доктора 

педагогічних наук, готуються до захисту 2 майбутніх доктора 

педагогічних наук. Постійно здійснюючи консультаційну роботу із 

аспірантами та докторантами, формує та розвиває наукову школу 

академії. 

М. І. Лазарєв  довгі роки є членом експертної ради ДАК України 

та міжвідомчої ради при НАПН України з координації наукових 

досліджень з педагогічних та психологічних наук.  

Сьогодні М. І. Лазарєв активно займається організацією 

наукової роботи академії, приймає участь у навчальному процесі, 

розробляє та втілює актуальні наукові дослідження.  
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ  

ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 М. І. ЛАЗАРЄВА  

 

4 травня 1955 р. – народився у м. Харкові в сім’ї робітників. 

1962-1972 р. – навчання у середній школі № 98 м. Харкова.  

1972-1978 рр. – навчався у Харківському політехнічному інституті за 

спеціальністю «Промислова електроніка», де здобув кваліфікацію 

―інженер електронної техніки‖ та отримав диплом з відзнакою.  

1978-1980 рр. – інженер кафедри промислової електроніки 

Харківського політехнічного інституту. 

1980-1981 рр. – молодший науковий співробітник кафедри 

промислової електроніки Харківського політехнічного інституту. 

1981-1984 рр. – аспірант Харківського політехнічного інституту. 

1984-1986 рр. – інженер кафедри промислової електроніки 

Харківського політехнічного інституту. 

31 жовтня 1985 р. – захистив дисертацію «Расчет на ЭВМ 

динамических режимов преобразовательных схем на основе 

аналитического обращения преобразования Лапласа» на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.09.12 – електричні напівпровідникові перетворювачі. Науковий 

керівник доктор технічних наук, професор Долбня В. Т.  

1986-1988 рр. – старший викладач факультету підвищення 

кваліфікації дипломованих інженерів Харківського політехнічного 

інституту. 

1988-1991 рр. – старший викладач факультету автоматизації 

виробництв Харківського міжгалузевого інституту підвищення 

кваліфікації кадрів при Харківському політехнічному інституті. 

1991-1995 рр. – старший викладач кафедри методики використання 

технічних засобів навчання та ЕОМ Харківського обласного 

інституту удосконалення вчителів. 

1993-1998 рр. – доцент кафедри автоматики та радіоелектроніки 

Української інженерно-педагогічної академії за сумісництвом. 

1994 р. – присвоєно вчене звання доцента. 

1995-1996 рр. – доцент кафедри процесів та апаратів хімічної 

технології Української фармацевтичної академії. 
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1996-2004 рр. – доцент кафедри інженерних та інформаційних 

технологій Національного фармацевтичного університету. 

2004-2014 рр. завідувач кафедри креативної педагогіки та 

інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної 

академії за сумісництвом. 

17.05.2004 р. – захистив дисертацію «Теоретичні і методичні засади 

моделювання змісту загальноінженерних дисциплін для технологій 

навчання студентів» на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук 

за спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у 

Харківському державному педагогічному університеті ім. 

Г. С. Сковороди. Науковий консультант доктор педагогічних наук, 

професор Коваленко Олена Едуардівна.  

2005 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри креативної 

педагогіки та інтелектуальної власності.  

З 2004 до теперішнього часу – проректор з наукової роботи 

Української інженерно-педагогічної академії. 

 

НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, ПОДЯКИ ТА ГРОМАДСЬКЕ 

ВИЗНАННЯ 

 

27 травня 2009 р. – нагороджений Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України 

20 травня 2010 р. – отримав диплом академіка Академії 

міжнародного співробітництва з креативної педагогіки  

1 листопада 2011 р. – нагороджений медаллю за вагомий 

особистий вклад у розвиток охорони здоров’я, формування та 

зміцнення авторитету закладу «Науково-практичний медичний 

реабілітаційно-діагностичний центр» 

         11 травня 2012 р. – нагороджений знаком «Відмінник освіти 

України». 
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БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ М. І. ЛАЗАРЄВА 

 1. Лазарев, Н. И. Расчет на ЭВМ динамических режимов 

преобразовательных схем с применением аналитического обращения 

преобразований Лапласа [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 

05.09.12 / Н. И. Лазарев ; науч. рук. В. Т. Долбня ; Харьк. политехн. 

ин-т. – Харьков : [б. и.], 1985. – 18 с.  

 

 2. Лазарев, Н. И. Расчет на ЭВМ динамических режимов 

преобразовательных схем с применением аналитического обращения 

преобразований Лапласа [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / 

Н. И. Лазарев ; науч. рук. В. Т. Долбня ; Харьк. политехн. ин-т. – 

Харьков : [б. и.], 1985. – 292 с. : ил. – Библиогр.: с. 223–250  

(263 назв.).  

 

 3. Лазарєв, М. І. Теоретичні і методичні засади моделювання 

змісту загально інженерних дисциплін для технології навчання 

студентів [Електронний ресурс] : автореф. ... дис. доктора пед. 

наук :13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / М. І. Лазарєв ; 

наук. конс. доктор пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Харк. держ. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2004. – 40 с.  

 

 4. Лазарєв, М. І. Теоретичні і методичні засади моделювання 

змісту загально інженерних дисциплін для технологій навчання 

студентів [Текст] : дис. … доктора пед. наук: 13.00.04 - теорія і 

методика професійної освіти / М. І. Лазарєв ; наук. конс. доктор пед. 

наук, проф. О. Е. Коваленко ; Харк. держ. пед. ун-т ім. 

Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2004. – 497 с.  
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МОНОГРАФІЇ 

 

2003 

 

 5. Лазарєв, М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій 

навчання загальноінженерних дисциплін [Текст] : монографія / 

М. І. Лазарєв ; Нац. фарм. ун-т, Укр. інж.-пед. акад. – Харків : Вид-во 

НФАУ, 2003. – 356 с. : іл. – Бібліогр.: с. 320–355 (546 назв). – (Наука). 

– ISBN 966-615-182-0. 

 

2009 

 

 6. Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади креативного 

навчання студентів технічних дисциплін [Текст] : монографія / 

М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан, Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків ; Горлівка : Ліхтар, 2009. – 111 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 

93–99 (103 назв.). – ISBN 978-966-2129-43-4. 

 

 7. Лазарєв, М. І. Формування професійних умінь із загальної 

хімічної технології у майбутніх інженерів [Текст] : монографія / 

М. І. Лазарєв, Т. А. Лазарєва ; Укр. інж.-пед. акад. – Горлівка : Ліхтар, 

2009. – 149 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 136–148 (231 назви). – ISBN 

978-966-2129-40-3. 

 

2010 

 

 8. Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади навчання 

майбутніх інженерів інформаційних технологій керування та 

проектування [Електронний ресурс] : монографія / М. І. Лазарєв, 

С. В. Вельма ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2010. – 196 с. on–

line . 
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2011 

 

 9. Наукові школи Української інженерно-педагогічної 

академії [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; голова ред. ради 

О. Е. Коваленко ; уклад.: М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, 

О. О. Мельниченко. – Харків : [б. в.], 2011. – 153 с. : фот. –  ISBN 978-

966-8669-99-9. 

 

 10. Хоменко, В. Г. Теортетичні та методичні засади навчання 

програмних засобів захисту інформації на основі подвійного 

дидактичного узгальнення [Текст] : монографія / В. Г. Хоменко, 

Г. П. Чуприна, М. І. Лазарєв ; Бердянський держ. пед. ун-т. – 

Донецьк : Ландон-XXI, 2011. – 172 с. : рис. – Бібліогр.: с. 156–172. 

 

2012 

 

 11. Коваленко, О. Е. Теоретичні та методичні засади навчання 

майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв основ 

наукових досліджень [Текст] : монографія / О. Е. Коваленко, 

М. І. Лазарєв, Л. О. Бачієва. – Харків : [б. в.], 2012. – 152 с. – ISBN 

983-966-220-805-4. 

 

 12. Коваленко, О. Е. Формування у майбутніх інженерів-

педагогів компетентності з проектування методик навчання 

електроенергетичних дисциплін [Текст] : монографія / 

О. Е. Коваленко, М. І. Лазарєв, Н. В. Корольова. – Харків : [б. в.], 

2012. – 203 с. : рис. – ISBN 978-617-669-048-1. 

 

 13. Лазарєв, М. І. Моделювання змісту навчання проектування 

швейних виробів [Текст] : монографія / М. І. Лазарєв, Н. С. Зимогляд; 

Укр. інж.-пед. акад. – Харків : ZЁБРА, 2012. – 169 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 155–168 (205 назв.). – ISBN 978-966-2411-11-9. 

 

 

 

 



13 

 

 14. Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади системи 

виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами 

інтегрованих мікромодулів [Текст] : монографія / М. І. Лазарєв, 

Н. В. Божко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2012. – 195 с. –  ISBN 

978-966-2411-14-0. 

 

 15. Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади тестування 

знань з електромагнітних перехідних процесів [Електронний ресурс] : 

монографія / М. І. Лазарєв, Ю. С. Олійник, В. Г. Хоменко. – Х. : 

[б. в.], 2012. – 175 с. – Бібліогр.: с. 160–175 (241 назв.). –  ISBN 978-

617-669-054-2. 

 

 16. Лазарєв, М. І. Формування фахових знань майбутніх 

інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами 

рекурсивних моделей [Текст] : монографія / М. І. Лазарєв, 

І. І. Герніченко. – Х. : [б. в.], 2012. – 174 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 

162–174 (211 назв). –  ISBN 978-617-7071-00-3. 

 

2013 

 

 17. Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади навчання 

майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерних технологій 

статистичного опрацювання експериментальних даних [Текст] : 

монографія / М. І. Лазарєв, В. Г. Хоменко, Л. В. Павленко. – 

Донецьк : Ландон-XXI, 2013. – 222 с.  

 

2014 

 

 18. Лазарєв, М. І. Методика навчання неруйнівного контролю 

майбутніх інженерів–педагогів з використанням каузальних мереж 

[Текст] : монографія / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков ; Укр. інж.-пед. 

акад. – Харьков : Точка, 2014. – 184 с. – Бібліогр.: с. 142–157 (230 

назв). 
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 19. Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади основ теорії 

технічних систем [Текст] : монографія / М. І. Лазарєв, 

С. М. Алілуйко ; Укр. інж.-пед. акад. – Тернопіль : Крок, 2014. – 152 

с. : іл. – Бібліогр.: с. 134–151 (221 назв). 

 

2015 

 

 20. Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади навчання 

майбутніх інженерів-педагогів застосовувати комп'ютерні технології 

в управлінні виробництвом [Текст] : монографія / М. І. Лазарєв, 

С. В. Хоменко, І. С. Смоліна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – 

Бердянськ : [б. в.], 2015. – 210 с.  

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

 

1997 

 

 21. Вычислительная математика и основы информационных 

технологий [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Лазарев, В. С. Власов, 

А. И. Зайцев, В. И. Вельма ; Укр. фарм. акад. – Харьков : УкрФА, 

1997. – 52 с.  

 

 22. Лазарев, Н. И. Вычислительная математика и основы 

информационных технологий. Математический пакет Mathcad 

[Текст] : учеб. пособие для аудитор. работы студ. фармац. вузов и ф-

тов. Вып. 2 / Н. И. Лазарев, В. С. Власов, А. И. Зайцев ; УкрФА, Каф. 

инж. и информ. технологий. – Харьков : УкрФА, 1997. – 30 с.  

 

2002 

 

 23. Лазарев, Н. И. Практикум по информационным 

технологиям в фармации (на основе интенсивных методик обучения) 

[Текст] : учеб. пособие для фарм. учеб. заведений / Н. И. Лазарев, 

С. В. Вельма ; Нац. фарм. акад. Украины. – Харьков: Изд-во НФАУ : 

Золотые страницы, 2002. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 260 (18 назв.). – 

К 200-летию НФАУ. – ISBN 966-615-091-3. – ISBN 966-95981-8-4. 
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2003 

 

 24. Компьютерные технологии исследования лекарственных 

средств [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / 

Н. И. Лазарев, О. С. Островский, С. В. Вельма, Т. Д. Нессонова ; Нац. 

фарм. ун-т, Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : Изд-во НФаУ : Золотые 

страницы, 2003. – 100 с. : iл. – Библиогр.: с.96–97 (35 назв.). –  ISBN 

966-615-160-X. 

 

2004 

 

 25. Кутова, О. В. Загальна хімічна технологія : Основи теорії 

хімічних реакторів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. ф-тів 

вищ. мед. навч. закл. / О. В. Кутова, О. І. Зайцев, М. І. Лазарєв ; Нац. 

фармац. ун-т. – Харків : Золоті сторінки : НФаУ, 2004. – 180 с. 

 

 26. Лазарєв, М. І. Система автоматизованого проектування 

AutoCAD [Текст] : навч. посіб. / М. І. Лазарєв, Л. В. Соловей, 

Б. О. Зулін ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін–т". – Харьков : НТУ 

"ХПI", 2004. – 120 с.  

 

2005 

 

 27. Соловей, Л. В. Компьютерные технологии. 

Интегрированный пакет для автоматизированного проектирования 

AutoCAD 2004 [Текст] : учеб. пособие для студентов фак-тов хим. 

машиностроения / Л. В. Соловей, Б. Д. Зулин, Н. И. Лазарев ; Нац. 

техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". – Харьков : НТУ "ХПИ", 2005. – 

207 с. : черт.  

 

2009 

 

 28. Процеси та апарати харчових виробництв [Текст] : навч. 

посіб. для вищих навч. закладів / М. Г. Ілюха, М. І. Лазарєв, 

С. І. Бухкало, Т. А. Лазарєва, Н. П. Рубан, О. О. Новосельцев ; Укр. 

інж.-пед. акад. – Харьков : УIПА, 2009. – 153 с. : рис., табл. – Авт. 

вказ. на обклад. – Бібліогр.: с. 152 (7 назв). –  ISBN 978-966-8603-91-4. 
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 29. Розробка об'єкта інтелектуальної власності в дипломному 

проектуванні [Текст] : навч. посіб. для денної та заоч. форм навчання 

інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв, В. В. Чапліна, П. Ю. Баранов, 

В. М. Тіманюк, О. М. Дубовець, В. В. Рубашка ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : [б. в.], 2009. – 128 с. : табл., рис. – Авт. вказ. на звороті тит. л. 

– Бібліогр.: с. 87 (12 назв). 

 

2010 

 

 30. Законодавчі акти України з інтелектуальної власності 

[Текст] : навч. посіб. для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. 

спец. / М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, Є. В. Лекомцева, В. М. Лекомцев ; 

Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2010. – 220 с. – Авт. вказ. на 

обкл. – Бібліогр.: с. 219 (12 назв). 

 

 31. Нормативні документи України щодо складання та 

подання заявок на об'єкти інтелектуальної власності [Текст] : навч. 

посібник для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / 

М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, Є. В. Лекомцева, В. М. Лекомцев ; Укр. 

інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2010. – 168 с. – Авт. вказ. на обкл. – 

Бібліогр.: с. 167 (21 назва). 

 

2011 

 

 32. Лазарєв, М. І. Творча діяльність при створенні 

інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. посіб. з курсової 

роботи для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 8.000002 

Інтелектуальна власність / М. І. Лазарєв ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : [б. в.], 2011. – 14 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13 (6 назв). 

 

 33. Міжнародні угоди про охорону авторських і суміжних прав 

[Текст] : навч. посіб. для студентів денної та заоч. форм навчання 

інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, Є. В. Лекомцева, 

В. М. Лекомцев ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2011. – 96 с. – 

Авт. вказ. на обклад. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр.: с. 95  

(7 назв). 
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 34. Міжнародні угоди про охорону промислової власності 

[Текст] : навч. посіб. для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. 

спец. / М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, Є. В. Лекомцева, В. М. Лекомцев ; 

Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2011. – 252 с. – Авт. вказ. на 

обклад. – Бібліогр.: с. 251 (11 назв). 

 

2012 

 

 35. Лазарєв, М. І. Креативні технології навчання студентів 

технічних дисциплін [Текст] : навч. посіб. для студ. ден. та заоч. форм 

навч. інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан, Т. А. Лазарєва; Укр. 

інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 2012. – 110 с. : рис. –  ISBN 978-966-

2411-18-8. 

 

 36. Лазарєв, М. І. Неруйнуючий контроль технічних об'єктів у 

схемах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / 

М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : Мадрид, 

2012. – 159 с. –  ISBN 978-617-7050-09-3. 

 

2013 

 

 37. Законодательные акты Украины по интеллектуальной 

собственности [Текст] : учеб. пособие для иностр. студ. дневной и 

заоч. форм обучения инж.-пед. спец. / Н. И. Лазарев, С. В. Драгун, 

Е. В. Лекомцева, В. М. Лекомцев ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. 

креативной педагогики и интеллектуальной собственности. – 

Харьков : [б. и.], 2013. – 147 с. – Библиогр.: с. 146 (11 назв). 

 

 38. Лазарєв, М. І. Основи теорії технічних систем [Текст] : 

навч. посіб. / М. І. Лазарєв, С. М. Алілуйко ; Укр. інж.-пед. акад. – 

Харків : [б. в.], 2013. – 120 с.  
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 39. Лазарєв, М. І. Оформлення магістерської дипломної роботи 

[Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. денної та заоч. 

форм навч. спец. 8.18010011 Інтелектуальна власність / М. І. Лазарєв, 

В. М. Тіманюк, О. М. Дубовець ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : [б. в.], 

2013. – 86 с.  

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ 

 

1986 

 

 40. Методические указания к лабораторной работе 

―Исследования режимов работы программируемого интервального 

таймера КР580ВН53‖ по курсу ―Автоматические управляющие 

устройства‖ [Текст] / Харьк. политехн. ин-т ; сост.: А. Б. Богаевский, 

В. А. Шатилло, Н. И. Лазарев. – Харьков : ХПИ, 1986. – 18 с.  

 

 41. Методические указания по изучению алгоритмического 

языка БЕЙСИК вычислительной микросистемы ВУМС-001 [Текст] / 

Харьк. политехн. ин-т ; сост.: Н. И. Лазарев, А. Б. Богаевский, 

В. А. Шатилло. – Харьков : ХПИ, 1986. – 24 с.  

 

1990 

 

 42. Методические рекомендации к выполнению лабораторных 

работ по курсу ―Создание и ведение баз данных в СУБД семейства 

DBASE на IBM совместимых ПЭВМ‖ [Текст] / Харьк. политехн. ин-

т ; сост.: Л. А. Павленко, Н. И. Лазарев. – Харьков : ХПИ, 1990. – 44 с.  

 

 43. Методические рекомендации к лабораторным работам 

―Операционные оболочки‖ по курсу ―Общее программное 

обеспечение ПЭВМ‖ [Текст] / Харьк. политехн. ин-т ; сост.: 

Н. И. Лазарев, Л. А. Павленко. – Харьков : ХПИ, 1990. – 16 с.  

 

 44. Методические рекомендации к лабораторным работам по 

изучению устройства ЧПУ НЦ-31 [Текст] / Харьк. политехн. ин-т ; 

сост.: Д. П. Болдырев, Н. И. Лазарев, И. А. Тарасов. – Харьков : ХПИ, 

1990. – 110 с.  
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 45. Методические рекомендации к самостоятельной работе на 

профессиональной персональной ЭВМ в среде операционной 

системы MS DOS по курсу ―Общее программное обеспечение 

ПЭВМ‖ [Текст] / Харьк. политехн. ин-т ; сост.: Л. А. Павленко, 

Н. И. Лазарев, И. А. Максименко. – Харьков : ХПИ, 1990. – 44 с.  

 

1991 

 

 46. Методические рекомендации к лабораторным работам по 

курсу ―Система автоматизированного проектирования AutoCAD‖ 

[Текст] / Харьк. политехн. ин-т ; сост.: Н. И. Лазарев, Л. А. Павленко. 

– Харьков : ХПИ, 1991. – 37 с.  

 

1992 

 

 47. Основы работы на персональном компьютере IBM PC 

[Текст] : метод. рек. / Харьк. политехн. ин-т ; сост.: П. С. Дементьев, 

Н. И. Лазарев, В. Г. Сычев. – Харьков : ОИУУ, 1992. – 16 с.  

 

1994 

 

 48. Методические рекомендации к лабораторным работам по 

курсу ―Вычислительная техника и программирование‖ [Текст]. Ч. 1 / 

Харьк. гос. политехн. ун-т ; сост.: Л. Л. Товажнянский, 

В. А. Коцаренко, Н. И. Лазарев, Л. В. Соловей. – Харьков : ХГПУ, 

1994. – 64 с.  

 

 49. Основы работы на персональном компьютере IBM PC. 

Операционная оболочка NC [Текст] : метод. указ. / Харьк. политехн. 

ин-т ; сост.: П. С. Дементьев, Н. И. Лазарев, В. Г. Сычев. – Харьков : 

ОИУУ, 1994. – 36 с.  
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1995 

 

 50. Методические рекомендации к лабораторным работам по 

курсу ―Вычислительная техника и программирование‖ [Текст]. Ч. 2 / 

Харьк. гос. политехн. ун-т ; сост.: Л. Л. Товажнянский, 

В. А. Коцаренко, Н. И. Лазарев, Л. В. Соловей. – Харьков : ХГПУ, 

1995. – 64 с. 

 

1996 

 

 51. Математические методы расчета электронных схем 

[Текст] : раб. программа, метод. указания и контр. задания для заоч. 

спец. 7.01010105 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. В. Г. Ягуп, 

Н. И. Лазарев. – Х. : УИПА, 1996. – 24 с.  

 

1997 

 

 52. Методические указания к выполнению контроль заданий 

по курсу ―Вычислительная математика и основы информационных 

технологий" [Текст] / Укр. фарм. акад. ; сост.: Н. И. Лазарев, 

А. И. Зайцев, В. П. Рубашка. – Харьков : УкрФА, 1997. – 54 с.  

 

1998 

 

 53. Методические указания к выполнению контрольных 

заданий по курсу ―Информационные технологии в фармации‖ [Текст] 

/ Укр. фарм. акад. ; сост.: Н. И. Лазарев, А. И. Зайцев, В. П. Рубашка. 

– Харьков : УкрФА, 1998. – 28 с.  

 

2000 

 

 54. Методические указания к выполнению курсовой работы по 

дисциплине ―Информационные технологии в фармации‖ [Текст] / 

Укр. фарм. акад. ; сост.: В. П. Рубашка, Н. И. Лазарев, А. И. Зайцев [и 

др.]. – Харьков : УкрФА, 2000. – 48 с.  
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 55. Методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине "Информационные технологии в фармации" [Текст] / 

НФАУ, Каф. инж. и информ. технологий в фармации ; сост.: 

В. П. Рубашка, А. И. Зайцев, Н. И. Лазарев. – Харьков : [б. и.], 2000. – 

36 с.  

 

 56. Програма з інформаційних технологій у фармації [Текст] / 

Нац. фарм ун-т ; упоряд. М. І. Лазарєв, В. С. Власов, 

О. С. Островський, С. В. Вельма. – Киiв : ЦМК МОЗ України, 2000. – 

20 с.  

 

2001 

 

 57. Збірка програм підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу, викладачів, працівників медичних та 

фармацевтичних закладів освіти, фахівців фармацевтичних 

підприємств [Текст] / Нац. фарм. акад. України ; упоряд. 

Т. В. Кожухова, В. М. Толочко, М. І. Лазарєв, І. М. Лукашенко [та 

ін.]. – Харків : НФаУ, 2001. – 52 с.  

 

 58. Моделювання асортименту лікарських засобів в аптечних 

закладах [Текст] : метод. рек. / Укрмедпатентінформ ; уклад.: 

В. М. Толочко, І. В. Пестун, М. І. Лазарєв. – Харків : НФаУ, 2001. – 

24 с.  

 

2002 

 

 59. Програма з інформаційних технологій керування та 

проектування [Текст] / Нац. фарм. ун-т ; упоряд.: В. П. Панкратов, 

М. І. Лазарєв, О. І. Зайцев, С. В. Вельма. – Киiв : ЦМК з ВМО, 2002. – 

20 с.  

 

 60. Програма з комп’ютерної та інженерної графіки [Текст] / 

Нац. фарм. ун-т ; упоряд.: М. І. Лазарєв, В. П. Панкратов, О. І. Зайцев. 

– Киiв : ЦМК з ВМО, 2002. – 16 с. 
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 61. Програма з математичного моделювання та застосування 

ЕОМ в хіміко-фармацевтичній технології [Текст] / Нац. фарм. ун-т ; 

упоряд.: В. П. Рубашка, О. І. Зайцев, М. І. Лазарєв, С. В. Вельма, 

О. С. Островський. – Киiв : ЦМК з ВМО, 2002. – 8 с.  

 

 62. Програма з процесів та апаратів хіміко-фармацевтичної 

технології [Текст] / Нац. фарм. ун-т ; упоряд.: О. І. Зайцев, 

О. В. Кутова, М. І. Лазарєв, В. П. Рубашка [та ін.]. – Киiв : ЦМК з 

ВМО, 2002. – 24 с.  

 

 63. Програма з систем управління та обробки баз даних в 

хіміко-фармацевтичній технології [Текст] / Нац. фарм. ун-т ; упоряд.: 

В. П. Рубашка, М. І. Лазарєв, С. В. Вельма, О. С. Островський, 

О. І. Зайцев. – Киiв : ЦМК з ВМО, 2002. – 7 с.  

 

2005 

 

 64. Креативні технології та інноватика [Текст] : програма, 

метод. вказівки та контрольні завдання для студентів спец. 7.000002 

«Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2005. – 22 с.  

 

 65. Основи інтелектуальної власності [Текст] : програма, 

метод. вказівки та контрольні завдання для студентів спец. інж.-пед. 

профілю / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. І. Лазарєв, А. І. Дейнеко, 

Н. П. Рубан, О. М. Григорова. – Харків : [б. в.], 2005. – 22 с.  

 

 66. Психологія творчості [Текст] : програма, метод. вказівки та 

контрольні завдання для студентів спец. 8.000002 «Інтелектуальна 

власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв. – Харків : [б. 

в.], 2005. – 24 с.  

 

 67. Стратегія управління інноваційною діяльністю [Текст] : 

програма, метод. вказівки та контрольні завдання для студентів спец. 

8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: 

М. І. Лазарєв, А. І. Дейнеко, Н. П. Рубан, О. М. Григорова. – Х. : 

[б. в.], 2005. – 20 с.  
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 68. Творча діяльність при створенні інтелектуальної власності 

[Текст] : програма, метод. вказівки та контрольні завдання для 

студентів спец. 7.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. 

акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2005. – 26 с. 

 

2009 

 

 69. Коваленко, Е. Э. Логическая схема доказательства того 

факта, что в результате диссертационного исследования 

сформированы умения, заявленные в предмете исследования [Текст] : 

метод. рек. соискателям науч. степени канд. пед. наук спец. 13.00.02 – 

техн. дисц. / Е. Э. Коваленко, Н. И. Лазарев, А. Т. Ашеров ; Укр. 

инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2009. – 18 с. – Библиогр.: с. 14  

(7 назв.). 

 

2011 

 

 70. Право інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : 

метод. вказ. по організації та плануванню самостійної роботи 

студентів при кредитно-модульній організації навчального процесу 

для студентів очної форми навчання, спец. 8.000002 «Інтелектуальна 

власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. І. Лазарєв, 

О. Б. Нікітюк, В. М. Лекомцев, Є. В. Лекомцева. – Харків : [б. в.], 

2011. – 77 с.  

 

 71. Право інтелектуальної власності [Текст] : робоча прогр., 

метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ.-магістрів денної 

форми навч. спец. 800000.2 "Інтелектуальна власність" / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв,О. Б. Нікітюк, Є. В. Лекомцева, 

В. М. Лекомцев. – Харків : [б. в.], 2011. – 25 с. : табл. – Бібліогр.: с. 

23–24 (35 назв). 
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 72. Право інтелектуальної власності [Текст] : робоча прогр., 

метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми 

навч., спец. 8.000002 "Інтелектуальна власність" / Укр. інж.-пед. 

акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв, О. Б. Нікітюк, Є. В. Лекомцева, 

В. М. Лекомцев. – Харків : [б. в.], 2011. – 22 с. – Бібліогр.: с. 6  

(6 назв). 

 

 73. Право інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : 

робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу для 

студентів очної форми навчання, спец. 8.000002 «Інтелектуальна 

власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв, О. Б. Нікітюк, 

В. М. Лекомцев, Є. В. Лекомцева. – Харків : [б. в.], 2011. – 24 с.  

 

 74. Творча діяльність при створенні інтелектуальної власності 

[Електронний ресурс] : курсова робота для студ. магістрів спец. 

8.000002 «Інтелектуальна власність» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. 

М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2011. – 14 с.  

 

 75. Творча діяльність при створенні інтелектуальної власності 

[Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. при 

кредитно-модульній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. 

спец. 8.000002 «Інтелектуальна власність»  / Укр. інж.-пед. акад. ; 

упоряд. М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2011. – 41 с. – Бібліогр.: с.38 

(8 назв). 

 

 76. Творча діяльність при створенні інтелектуальної власності  

[Текст] : робоча програма, метод. вказ. та контрольні завдання з курсу 

для студ. магістрів заочної форми навч. спец. 8.000002 / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2011. – 40 с.  

 

2013 

 

 77. Творча діяльність при створенні інтелектуальної власності 

[Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної 

форми навч. спец. 8.18010011 Інтелектуальна власність / Укр. інж.-

пед. акад. ; упоряд.: М. І. Лазарєв, Н. П. Рубан. – Харків : [б. в.], 2013. 

– 34 с.  



25 

 

2015 

 

 78. Право інтелектуальної власності [Текст] : метод. вказ. до 

практ. занять для магістрів спец. 8.18010011 Інтелектуальна власність 

/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної 

власності ; упоряд. М. І. Лазарєв [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2015. – 104 с.  

 

СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНИХ 

ТА ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ 

 

1977 

 79. Долбня, В. Т. О расчете на ЦВМ электромагнитных 

процессов в вентильных цепях, содержащих нелинейные 

индуктивности [Текст] / В. Т. Долбня, В. Г. Ягуп, Н. И. Лазарев // 

Вестник Харьковского политехнического института. – Харьков, 1977. 

– № 132 : Электромашиностроение и автоматизация промышленных 

предприятий, вып. 2. – С. 58–60. 

 

1979 

 

 80. Ягуп, В. Г. Представление управляющих сигналов при 

расчетах вентильных цепей на ЭЦВМ [Текст] / В. Г. Ягуп, 

Н. И. Лазарев // Вестник Харьковского политехнического института. 

– Харьков, 1979. – № 151 : Электромашиностроение и автоматизация 

промышленных предприятий, вып. 4. – С. 71–73. 

 

1981 

 

 81. Гончаров, Ю. П. Некоторые методы получения уравнений 

состояния для преобразовательных систем [Текст] / Ю. П. Гончаров, 

М. Г. Греул, Н. И. Лазарев // Методы и средства повышения 

эффективности устройств преобразовательной техники : сб. науч. тр. 

– Киев, 1981. – С. 34–43. 
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1982 

 

 82. Иванов, С. Н. Стабилизатор напряжения с параметрической 

компенсацией переменной составляющей входного напряжения 

[Текст] / С. Н. Иванов, Н. И. Лазарев // Вестник Харьковского 

политехнического института. – Харьков, 1982. – № 187 : 

Преобразовательная техника, вып. 7. – С. 31–37. 

 

 83. Определение частоты модуляции в узле параметрической 

компенсации импульсного стабилизатора напряжения [Текст] / 

Ю. П. Гончаров, С. Н. Иванов, В. В. Натаров, Н. И. Лазарев // Вестник 

Харьковского политехнического института. – Харьков, 1982. – № 192: 

Электромашиностроение и автоматизация промышленных 

предприятий, вып. 7. – С. 76–82. 

 

1983 

 

 84. Универсальная программа для анализа устойчивости 

преобразователей [Текст] / Ю. П. Гончаров, С. Н. Иванов, 

Н. И. Лазарев, А. А. Пономаренко // Вестник Харьковского 

политехнического института. – Харьков, 1983. – № 206 : 

Электромашиностроение и автоматизация промышленных 
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працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (43-я; 

20-23 грудня 2009; Харків). Ч. 1: Секції: Електроенергетики, 

Теплоенергетичних установок, Вищої та прикладної математики, 

Іноземних мов [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова 

оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2009. – 57 с. – Бібліогр. в 

кінці ст.  

 

 243. Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та 

підготовка кадрів [Текст] : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. 

/ Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. М. І. Лазарєв. – Харків : Новое слово, 

2009. – 262 с. : рис., табл. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в 

кінці ст. –  ISBN 978-617-568-000-1. 

 

 244. Студентська наукова конференція (43-я; грудень 2008 - 

січень 2009; Харків). Ч. 2: Секції: Технології легкої промисловості; 

Фізичного виховання; Хімії, машин і апаратів хімічних виробництв 

[Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету 

М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2009. – 56 с. – Текст укр. та рос. 

мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  
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 245. Студентська наукова конференція (43-я; листопад 2008 - 

січень 2009; Харків). Ч. 3: Секції: Загальної та інженерної психології; 

Опору матеріалів та теоретичної механіки; Промислового та 

автомобільного транспорту; Автоматизованого виробництва в 

машинобудуванні Енергетичного факультету [Текст] : зб. тез доп. / 

Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : 

[б. в.], 2009. – 62 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 246. Студентська наукова конференція (43-я; 19-20 лютого 

2009; Харків). Ч. 4: Механіко-технологічний фактультет. Секції: 

Зварювального виробництва; Охорони праці, стандартизації та 

сертифікації; Поліграфічного виробництва і комп'ютерної графіки 

[Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету 

М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2009. – 33 с. – Текст укр. та рос. 

мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 247. Студентська наукова конференція (43-я; 19-20 лютого 

2009; Харків). Ч. 5: Соціально-економічний факультет. Секції: 

Економічної теорії і фінансів; Українознавства і політології [Текст] : 

зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – 

Харків : [б. в.], 2009. – 16 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в 

кінці ст. 

 

 248. Студентська наукова конференція (43-я; 2009; Харків).  

Ч. 6: Факультет радіоелектроніки, електромеханіки та комп'ютерних 

систем. Секції: Радіоелектроніки і комп'ютерних систем; 

Інформатики і комп'ютерних технологій; Теоретичної та загальної 

електротехніки; Вищої математики; Систем управління 

технологічними процесами і об'єктами [Текст] : зб. тез доп. / Укр. 

інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 

2009. – 60 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 249. Студентська наукова конференція (44-та; 19-22 грудня 

2009; Харків). Ч. 1. Секції: Електроенергетики; Теплоенергетичних 

установок; вищої та прикладної математики; Іноземних мов [Текст] : 

зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – 

Харків : [б. в.], 2009. – 92 с. – Текст укр., рос., англ. мовами. 
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 250. Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та 

підготовка кадріврка [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. наук. практ. 

конф. Вип. 2 / Укр. інж.-пед. акад. ; голова ред. кол. М. І. Лазарєв. – 

Харків : Новое слово, 2010. – 302 с. –  ISBN 978-617-568-046-9. 

 

 251. Студентська наукова конференція (44-та; листопад-

грудень 2009; Харків). Ч. 2. Секції: Хімії, машин і апаратів хімічних 

виробництв; Технології та дизайну [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-

пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2010. – 

60 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 252. Студентська наукова конференція (44-та; листопад 2009 - 

січень 2010; Харків). Ч. 3. Секції: Інтегрованих технологій в 

машинобудуванні та зварювального виробництва; Загальної та 

інженерної психології; Металоріжучого обладнання та транспортних 

систем; Опору матеріалів та теоретичної механіки [Текст] : зб. тез 

доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – 

Харків : [б. в.], 2010. – 77 с. – Текст укр. та рос. мовами. 

 

 253. Студентська наукова конференція (44-та; Харків). Ч. 5. 

Секції: Педагогіки та методики професійного навчання; 

Українознавства і політології; Економічної теорії і фінансів; 

Менеджменту; Економіки промислового підприємства і маркетингу 

[Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету 

М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2010. – 102 с. – Текст укр. та рос. 

мовами . 

 

 254. Студентська наукова конференція (44-та; Харків). Ч. 6. 

Секції : Радіоелектроніки і комп'ютерних систем; Інформатики і 

комп'ютерних технологій; Теоретичної та загальної електротехніки; 

Систем управління технологічними процесами і об'єктами [Текст] : 

зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – 

Харків : [б. в.], 2010. – 71 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в 

кінці ст.  
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 255. Студентська наукова конференція (45-а ; листопад–

грудень 2010 р. ; Харків). Ч. 2. Секції : Хімії, нафтоорганічного 

синтезу та хімічних технологій. Технології харчової промисловості. 

Технологій та дизайну [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. 

акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2010. – 84 с. 

– Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  
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 256. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-а ; 

18-25 лютого 2011 р. ; Харків). Ч. 3 Секції : Інтегрованих технологій в 

машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору матеріалів 

та теоретичної механіки. Металоріжучого виробництва та 

транспортних систем [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2011. – 39 с. – 

Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 257. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-та; 

18-25 лютого 2011 р.) [Текст] : зб. тез доп. Ч. 1. Секції: 

Електроенергетики; Теплоенергетичних установок; Іноземних мов / 

Укр. інж.-пед. акад. ; голова ред. кол. М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 

2011. – 47 с. – Текст укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 258. Науково-практична конференція науково-педагогічних 
працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-та; 

18-25 лютого 2011 р.). Ч. 6. Секції: Систем управління 

технологічними процесами і об'єктами; Радіоелектроніки та 

комп'ютерних систем; Інформатики і комп'ютерних технологій; 

Сучасних інформаційно–бібліотечних технологій [Текст] : зб. тез доп. 

/ Укр. інж.-пед. акад. ; голова ред. кол. М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 

2011. – 59 с. : ил. – Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  
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 259. Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво та 

підготовка кадрів [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 / Укр. інж.-пед. 

акад. ; голов. ред. М. І. Лазарєв. – Харків : Новое слово, 2011. – 190 с. 

– Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. –  ISBN 978-617-568-

046-9. 

 

 260. Студентська наукова конференція (45-а ; листопад - 

грудень 2010 р. ; Харків). Ч. 3. Секції : Інтегрованих технологій в 

машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору матеріалів 

та теоретичної механіки. металоріжучого обладнання та 

транспортних систем [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2011. – 94 с. – 

Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 261. Студентська наукова конференція (45-а ; листопад - 

грудень 2010 р. ; Харків). Ч. 5. Секції : Менеджменту. 

Українознавства і політології. Психології, філософії і освітніх 

технологій. Економіки підприємницької та освітньої діяльності. 

Педагогіки та проблем інженерно-педагогічної освіти [Текст] : зб. тез 

доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – 

Харків : [б. в.], 2011. – 120 с. – Текст укр. та рос. мовами. 

 

 262. Студентська наукова конференція (45-та; листопад-

грудень 2010 р.). Ч. 6. Секції: Радіоелектроніка і комп'ютерних 

систем; Інформатики і комп'ютерних технологій; Систем управління 

технологічними процесами і об'єктами [Текст] : зб. тез доп. / Укр. 

інж.-пед. акад. ; голова ред. кол. М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2011. 

– 60 с. – Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 263. Студентська науково-практична конференція (45-та; 

листопад-грудень 2010 р.). Ч. 1. Енергетичний факультет. Секції: 

Електроенергетики; Теплоенергетичних установок; Іноземних мов 

[Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова ред. кол. 

М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2011. – 88 с. – Текст укр., рос., англ. 

мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  
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 264. Студентська науково-практична конференція (46-а; 

листопад-грудень 2011 р.; Харків). Ч. 2. Технологічний факультет. 

Секції : Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій. 

Технології харчової промисловості. Технологій та дизайну. 

Поліграфічного виробництва та комп'ютерної графіки [Текст] : зб. тез 

доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – 

Харків: [б. в.], 2011. – 108 с. : табл., рис. – Текст укр. та рос. мовами. – 

Бібліогр. в кінці ст.  
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 265. XLVI студентська науково-практична конференція 

(листопад-грудень 2011 року; м. Харків). Ч. 3. Факультет 

інтегрованих технологій в виробництві та освіті. Секції: Інтегрованих 

технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору 

матеріалів та теоретичної механік. Металоріжучого обладнання та 

транспортних систем [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2012. – 83 с. : 

табл., рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 266. XLVII студентська науково-практична конференція (17-

20 грудня 2012 р.; м. Харків). Ч. 1. Енергетичний факультет. Секції : 

Електроенергетики. Теплоенергетичних установок. Охорона праці, 

метрологія та сертифікація [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2012. – 53 с. : табл., 

рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

 267. Науково-практична конференція науково-педагогічних 
працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 

17-20 грудня 2011 р.; Харків). Ч. 1. Енергетичний факультет. Секції : 

Електроенергетики. Теплоенергетичних установок. Охорона праці, 

метрологія та сертифікація [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2012. – 51 с. : рис. 

– Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. 
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 268. Науково-практична конференція науково-педагогічних 

працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 

2012 р.; Харків). Ч. 4. Факультет міжнародних освітніх програм. 

Секції : Іноземних мов. Фізичного виховання. Вищої та прикладної 

математики; Психології, філософії і освітніх технологій. Педагогіки 

та методики професійного навчання. Фізики, теоретичної та загальної 

електротехніки [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова 

оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2012. – 117 с. : рис. – 

Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

 269. Науково-практична конференція науково-педагогічних 
працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 

2012 р.; Харків). Ч. 6. Секції : Систем управління технологічними 

процесами і об'єктами. Радіоелектроніки та комп'ютерних систем. 

Інформатики і комп'ютерних технологій. Сучасних інформайно–

бібліотечних технологій [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; 

голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2012. – 40 с. : 

табл., рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 270. Науково-практична конференція науково-педагогічних 
працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (46-а; 

17-20 грудня 2012 р.; м. Харків). Ч. 1. Секції: Електроенергетики. 

Теплоенергетичних установок. Охорона праці, метрологія та 

сертифікація [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова 

оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2012. – 32 с. : табл., рис. – 

Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 271. Студентська наукова конференція (46-а; 2012 р.; Харків). 

Ч. 4. Факультет міжнародних освітніх програм. Секції : Іноземних 

мов. Вищої та прикладної математики. Психології, філософії і 
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Секції : Українознавства і політології. Економіки підприємницької та 
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 276. Студентська науково-практична конференція (46-а; 2012 

р.; Харків). Ч. 6. Секції : Радіоелектроніки і комп'ютерних систем. 

Інформатики і комп'ютерних технологій. Систем управління 

технологічними процесами і об'єктами [Текст] : зб. тез доп. / Укр. 

інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 

2012. – 44 с. : рис. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  

 

 277. Студентська науково-практична конференція (47-ма; 17-

20 грудня 2012 р.; м. Харків). Ч. 5. Факультет економічних, 

управлінських та освітніх технологій. Т. 1. Секції: Економіки та 

організації діяльності суб'єктів господарювання; Українознавства і 
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об'єктами. Радіоелектроніки та комп'ютерних систем. Інформатики і 
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голова оргкомітету д-р пед. наук М. І. Лазарєв. – Харків : [б. в.], 2014. 

– 25 с. – Текст укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.  



70 

 

 

 292. Науково-практична конференція науково-практичних 
працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (47-а; 

2014 р.; м. Харків). Ч. 4. Факультет міжнародних освітніх програм. 

Секції: Іноземних мов; Фізичного виховання; Практичної психології; 

Філософії та освітніх технологій; Вищої та прикладної математики; 
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ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ 

 

ЕНЕРГІЙНОМУ, УСПІШНОМУ, ПЕРСПЕКТИВНОМУ 

ПРОРЕКТОРУ 

 

Шановний Миколо Івановичу! 

У цей урочистий день мені дуже приємно привітати Вас з 60-

річчям! 

Працюючи з Вами протягом багатьох років, я з впевненістю 

можу стверджувати, що Ви – талановита особистість, видатний 

вчений, справжній креативний керівник, який працює на 

перспективу.   

Ви надали багато приводів мені пишатися Вами, як своїм учнем, 

учнем, який перевершив свого вчителя. 

Прийнявши Вас у команду своїх однодумців, доручивши Вам у 

2004 році одну з найвідповідальніших сфер роботи Української 

інженерно-педагогічної академії, а саме – наукову сферу, я жодного 

разу про це не пошкодувала, оскільки Ви проявили себе як справжній 

патріот академії, який спрямовує всі свої сили, талант та уміння на 

науковий розвиток працівників та підвищення наукового потенціалу 

рідного вишу.  

Свідоцтвом плідності Вашої роботи є значне підвищення 

показників наукової діяльності академії, їх стабільне зростання у 

останні одинадцять років, протягом яких Ви обіймаєте посаду 

проректора з наукової роботи. Так, за даний період обсяги 

фінансування госпдоговірних НДР збільшилися майже у 9 разів (зі 

104 тис. грн. до 909 тис. грн.), ефективність використання 

держбюджетних коштів зросла з 0,5 до 1,5. Значно покращилася 

ситуація з підготовкою наукових і науково-педагогічних кадрів, про 

що свідчить збільшення кількості спеціалізованих рад із захисту 

дисертацій з однієї до чотирьох, відкриття трьох напрямків 

докторантури, зростання кількості захищених дисертацій: 

кандидатських – з 6 до 22 на рік, докторських – з 1 до 3-4 на рік. 

Кількість опублікованих протягом навчального року науковцями 

академії монографій збільшилася більш, ніж у 6 разів (з 4 до 27), 

кількість публікацій у наукових виданнях зросла з 471 до 980, а 

інколи сягає 1000. З’явився такий напрямок роботи як отримання 
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охоронних документів. Завдяки Вашим зусиллям значно 

активізувалася наукова робота студентів, про що свідчить зростання 

кількості опублікованих за участю студентів статей та тез доповідей 

більш, ніж у 20 разів (з 25 до 568), поява серед студентів академії 

переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР та 

Всеукраїнських студентських олімпіад.   

Завдяки Вашій винятковій працездатності, цілеспрямованості, 

мудрості, невичерпній енергії Ви заслужено користуєтеся глибокою 

повагою і незаперечним авторитетом широкої педагогічної та 

наукової громадськості.  

За роки активної самовідданої праці Ви проявили себе здібним, 

досвідченим, сильним керівником та вмілим, талановитим 

організатором, порядною людиною. 

Мені дуже приємно відчувати свою причетність, як Вашого 

наставника, до Ваших досягнень і успіхів. Я високо ціную Ваш 

професіоналізм та високі ділові якості. Ваш великий досвід, 

працездатність, внутрішня культура викликають повагу і бажання 

працювати з Вами. 

Дозвольте висловити Вам, шановний Миколо Івановичу, свою 

велику вдячність та довіру за непохитну порядність та 

неперевершений професіоналізм. Нехай Ваша діяльність на 

відповідальній посаді проректора, якій Ви віддаєте свої сили, знання, 

енергію і здібності, приносить радість та задоволення. 

Я впевнена, що на професійній ниві на Вас чекають нові творчі 

злети та наукові досягнення. І все це завдяки притаманним Вам 

височайшій кваліфікації, порядності, усвідомленню глибокої 

відповідальності за результати своєї праці. 

В цей урочистий і святковий день від щирого серця бажаю Вам 

міцного здоров’я, щастя, енергії та працездатності, миру та злагоди, 

родинного затишку, добробуту, любові і радості, здійснення 

заповітних мрій та задумів, мудрості та витримки у всіх життєвих 

випробуваннях, невичерпної енергії і наснаги! 

                                                                                          Ректор УІПА,  

професор 

                                                                                          Коваленко О. Е. 
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С ЮБИЛЕЕМ! 

 

От всего сердца поздравляем Лазарева Николая Ивановича со 

знаменательным днѐм – ЮБИЛЕЕМ! 

В наших глазах Вы мудрый руководитель с яркими 

организаторскими способностями, эрудированный, с глубокими 

знания в широком спектре научных направлений, с широким 

кругозором интересов, для которого окружающий мир 

распространяется в первую очередь на сферы философии, истории, 

литературы, искусства. 

Главное дело всей Вашей жизни – сеять разумное, доброе, 

вечное. Ваши ученики всегда с теплотой и гордостью отзываются о 

высокой компетентности, поистине неиссякаемой энергии и 

внимательном отношении. Многие из них занимают ответственные 

должности в системе образования или преуспевают в сфере науки, и в 

этом Ваша заслуга. 

Вы очень увлечѐнный и увлекающийся человек, что 

подтверждает высказывание: «Талантливый человек – талантлив во 

всѐм». 

Активное занятие спортом, любовь к окружающей природе 

является примером для подражания молодому поколению. Ваше 

увлечение «тихой охотой» – сбором грибов, ягод, лечебных трав 

является тоже профессиональным, так только настоящие собиратели 

даже в неудачный год находят свою «добычу». 

В день юбилея выражаем Вам искреннюю признательность за 

долголетний и безупречный труд, за Ваши достижения в 

профессиональной и научной деятельности. 

Пусть работа будет всегда интересной, пусть не иссякает 

интерес к жизни и людям, рождаются новые и креативные идеи. 

Желаем Вам отменного здоровья, счастья в самых многоликих 

его проявлениях! Пусть в Вашем доме царят любовь и благополучие. 

 

До сотни сорок лет осталось, 

затем ещѐ, ещѐ сто лет. 

А шестьдесят – такая малость, 

Хоть и не юность, но расцвет, 

расцвет духовности, здоровья 
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И сил, тянущихся внутри. 

Живи в богатстве и с любовью. 

Не тлей, а искренне гори… 

 

Сотрудники кафедры  

креативной педагогики и 

интеллектуальной собственности 

 

КРЕАТИВНОМУ КЕРІВНИКУ 

 

«Творча людина — зрячий серед 

сліпих. Коли вона розв’язує 

задачу (нерозгадану таємницю)  

і відчуває її гострі кути, то вона 

знає, куди йти і над чим 

працювати, бачить те,  

що не бачать і не відчувають 

інші».  

                                                                                         В. В. Клименко  

Кожна людина народжується і формується в умовах та 

обставинах свого часу. Але не кожна всім своїм єством прагне до 

самовідданої праці.  

Микола Іванович Лазарєв той, хто вкладає у роботу душу, 

вогонь натхнення. Він є справжнім майстром, митцем, творчою 

людиною, сповнений сил, енергії та життєвого досвіду, завжди у 

творчому пошуку. Його творчі риси проявляються всюди: без жодних 

проблем може перенести знання та уміння в нову ситуацію; як 

науковець шукає нові аспекти в традиційних дослідженнях; бачить 

структуру об'єкта, його функції; враховує альтернативи під час 

розв'язання проблеми; комбінує та перетворює раніше відомі способи 

діяльності в інноваційні відкриття; відкидає все відоме та створює 

принципово нові підходи. 

Микола Іванович видатний, авторитетний учений, який 

продукує ідеї (нові напрями дослідження), й об'єднує навколо себе 

однодумців. Він створює атмосферу творчості, новаторства, 

відкритості для дискусій. У своїй повсякденній праці показує приклад 

порядності, толерантності та поваги до чужої думки, надає допомогу 
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своїм аспірантам в оволодінні навичками й уміннями наукової 

полеміки. 

Поважаю Вас як видатного вченого. Бажаю Вам, шановний 

Миколо Івановичу, міцного здоров'я, творчої наснаги та гідних 

послідовників.  

Рубан Н. П.  

канд. пед. наук, доцент, 

     завідувач кафедри  

креативної педагогіки 

 і інтелектуальної власності,  

сподіваюсь, гідний послідовник  

 

Шановний 

Миколо Івановичу! 

Вітаючи Вас з Ювілеєм, важко повірити в те, що всього за 60 

років зроблено так багато: досягнень у науці, педагогічній діяльності 

та суспільній роботі вистачило б не на одне життя. Ваша невгамовна 

енергія, цілеспрямованість, креативність надихає усіх оточуючих і 

спонукає Вас на досягнення нових висот. Ви є взірцем людини, 

керівника і науковця для всіх аспірантів, студентів і співробітників. 

Багатогранність Вашої особистості вражає – люблячий чоловік; 

вимогливий, але справедливий керівник; ввічлива і небайдужа 

людина та «Вчитель» з великої літери. Я пишаюся і дякую Богу за те, 

що мені випала можливість навчатися у Вас і досягати разом 

професійних висот. Ви є джерелом ідей і починань, що неодмінно 

притягує до Вас людину і заряджає її енергією. Хотілося б від щирого 

серця побажати Вам міцного здоров’я, здійснення усіх задумів і 

планів, надійних друзів і однодумців, нових досягнень і звершень. 

Хай Вас завжди надихає любов Ваших рідних і близьких, розуміння і 

підтримка оточуючих, віра у здійснення найкращих задумів та планів. 

Незабутніх вражень, щасливих подій, 

Здійснення задумів, втілення мрій! 

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 

Справджуються завжди заповітні мрії. 

Хай палають в серці почуття високі, 

А доля дарує повні щастям роки. 

З повагою Ваш учень і послідовник І. І. Герніченко 
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МАЙСТЕР ГЕНЕРУВАННЯ НАУКОВИХ ІДЕЙ 

 

День за днем, вони вже звуться – дати. 

Густо  смутків  чорного  литва. 

Хтось  там  галасує,  голосує. 

Хтось  танцює  ритуальний  танець. 

Час  –  він  мудрий,  фікції  скасує, 

а,  між  іншим,  я  таки  зостанусь. 

Ліна Костенко 

 

День народження – це не просто свято, це привід задуматися про 

пройдений життєвий шлях і намітити чергові плани на майбутнє, нові 

вершини, які належить підкорити. І тільки час дозволяє оцінити 

істинність життєвої дороги. Ваші успіхи на ниві наукової діяльності 

незаперечні: і плідна наукова школа, де молоді вчені отримують 

високий рівень наукових результатів, і розвиток наукових напрямів в 

академії, і розширення повноважень спеціалізованої вченої ради 

щодо захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів. Все це стало 

можливим завдяки органічному поєднанню у Вас таких якостей, як 

цілеспрямованість, невичерпна енергія, широке коло інтересів і 

управлінський талант, терплячість, неймовірний запас знань, 

ерудиції.  

Працюючи з Вами впродовж багатьох років можемо з 

упевненістю сказати, що Ви непересічна особистість, креативно 

мислячий керівник, що працює на перспективу. 

Від усієї душі бажаємо Вам здоров'я, бадьорості, сімейного 

тепла і затишку, активної творчої роботи, нових наукових ідей, 

вигідних вкладень, широких можливостей і перспективних проектів, 

надійних партнерів і сумлінних колег, плідної роботи і повноцінного 

відпочинку, здійснення всіх задумів !!! 

 

З повагою, Ковальська В.С., Агапова М.О. 

Спеціалізована вчена рада Української 

інженерно-педагогічної академії К64.108.01 
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МОЕМУ НАУЧНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

 

Не так давно, когда с 

профтехом 

жизнь была связана моя,  

решила, что достичь успеха 

смогу с наукой вместе я. 

 

Куда пойти? Куда податься? 

С чего начать? Кого спросить?  

Совет друзей был: 

повстречаться   

и с Лазаревым это обсудить. 

 

Он главный в вузе по науке,  

совет ведѐт, совет даѐт. 

И на любой вопрос возникший  

ответ он запросто найдѐт. 

 

Вот наша встреча состоялась,  

прекрасней и не может быть, 

моей научною работой  

он предложил руководить. 

 

Он сформулировал проблему,  

объект, предмет и цель при нѐм:  

«А в качестве научной темы 

мы интеграцию возьмѐм». 

 

Кого и с чем связать? Дилемма! 

Когда и где соединить? 

Чтоб интеграции проблема 

мне платье помогла пошить. 

 

Наставник мой не спит, не 

дремлет, 

придумал новый поворот, 

и к интеграции добавил  

он микромодульный подход. 

 

Он консультировал часами: 

по делу всѐ, по существу,  

и даже схемы рисовал мне –  

их до сих пор с собой ношу. 

 

Так день за днѐм и год за годом 

работа двигалась вперед. 

Когда финал уже был близок, 

меня ждал новый поворот. 

 

Сказал, не мудрствуя лукаво:  

«Работа есть, не спорю я.  

Финал – шедевр, а вот начало 

Пожалуй, что начнѐм с нуля!». 

 

Люблю стремиться к идеалу 

в любой работе и всегда. 

Эмоциям я нет сказала, 

Но, а ему, конечно, да. 

 

Итог работы был чудесным, 

довольны все: и я, и он, 

наш вклад в науку оценили, 

в тандеме нашем был резон. 

 

Спасибо Вам, Ваш ум и опыт  

для аспирантов просто клад. 

И с вами каждый так работать  

почтѐт за честь и будет рад.  
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Вас поздравляю с днѐм 

рожденья! 

Здоровья крепкого на много 

лет. 

Пусть чаще посещает 

вдохновенье. 

Научных достижений и побед. 

 

Божко Н. В., канд. пед. наук,  

доцент кафедры ПМПО УИПА 

 

 

МОЄМУ ВЧИТЕЛЮ 

 

     Я познайомився з Миколою Івановичем приблизно у 2008 році, 

коли був студентом. Він проводив у моїй групі лекції з креативної 

педагогіки. Дотепер пам’ятаю теми занять, і правило «критикувати 

тільки після того, як запропонуєш кращу ідею». Я, як і більшість 

одногрупників, звісно, його порушував, тому з «енного» зауваження 

запам’ятав на довгі роки. І зараз постійно чую, як студенти, та й, 

інколи, навіть колеги, критикують якісь незвичайні пропозиції щодо 

розв’язання певних проблем, але не пропонують нічого на противагу, 

і дивлюся на це вже іншими очима. Це був перший суттєвий 

відбиток, який залишив Микола Іванович у формуванні мого 

світогляду.  

     Для отримання заліку з дисципліни потрібно було запропонувати 

будь-яку проблему та нові шляхи її вирішення. Так вийшло, що, 

окрім свого завдання, я зробив ще декілька для дівчат із групи. 

Миколі Івановичу сподобались ідеї і він поцікавився у дівчат, як вони 

до них дійшли. Стало дуже приємно через високу оцінку моїх 

творчих здібностей проректором. Тому, коли спробував вступити до 

аспірантури у 2009 році, сподівався, що він не забув цих маленьких 

успіхів. Микола Іванович одразу відповів згодою, хоча дотепер не 

знаю, що саме стало головною мотивацією позитивної відповіді.  

      Робота над дисертацією за темою «Методика навчання 

неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів з 

використанням каузальних мереж» під майстерним керівництвом 

Миколи Івановича не була надскладною. У процесі нашої співпраці 

жодного разу зі сторони керівника не було звеличування або осуду, 

ніяких переходів на особистості. Микола Іванович не казав: «Який ти 
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молодець! Як гарно попрацював!» – а стримано зауважував: 

«Нормально, працюй далі». Замість «Як можна було написати таку 

нісенітницю?!», наголошував: «Перероби і працюй далі». Не знаю, чи 

був це індивідуальний або системний підхід, але такі умови стали 

ідеальними для комфортної роботи. Сьогодні намагаюсь наслідувати 

такому підходу у своїй роботі зі студентами. Це був другий відбиток, 

який залишив Микола Іванович у формуванні мого світогляду.   

     Третім відбитком став достроковий захист моєї дисертації. 

Кандидат наук – це назавжди.  Окрім того було формування 

наукового мислення, ставлення до людей, правил поведінки в певних 

специфічних ситуаціях тощо.   

     Людей, котрі зробили значний внесок у розвиток моєї особистості, 

можу перерахувати на пальцях однієї руки, і Микола Іванович серед 

них.  

     Хочу побажати Миколі Івановичу міцного здоров’я, а також 

відповідальних аспірантів та докторантів, які продовжать усталені 

традиції наукової школи.   

 

Шматков Д. І.,  

канд. пед. наук, ст. викладач  

кафедри охорони праці,  

стандартизації та сертифікації УІПА 

 
 

СОЗДАТЕЛЮ ПРИНЦИПА ПОЛИСИСТЕМНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Николай Иванович Лазарев отмечает свой юбилей! От всей 

души желаю Вам крепкого здоровья, творческого и физического 

долголетия!  
Николай Иванович Лазарев сочетает в себе свойства 

творческого генератора идей, создателя философских систем, 

ученого-просветителя, талантливого наставника и организатора. С 

самыми искренними поздравлениями и выражением глубокой 

признательности этому удивительно мудрому и чуткому человеку, я 

хотел бы отметить его заслуженно признанный вклад его в развитие 
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педагогической науки. Он является создателем принципа 

полисистемного моделирования содержания технологий обучения. 

Хотелось бы выделить основные черты Николая Ивановича 

Лазарева, как талантливого ученого и мудрого человека, который 

проявляет поразительное терпение в работе с молодым поколением, 

всегда внимательно и вдумчиво выслушает своего собеседника; как 

человека, обладающего невероятным запасом знаний, эрудиции, 

умением анализировать и сопоставлять факты. Как мой научный 

консультант, Николай Иванович оказал мне неоценимую помощь в 

организации работы над диссертацией, в процессе перестройки моего 

мировосприятия с технократического на гумманистическое.  

Безусловно, Николай Иванович относится к числу тех 

талантливых ученых, которым доставляет истинное удовольствие 

обсуждение не только своих собственных идей, но и стремление 

помочь, понять, объяснить те проблемы, которые ставит перед ним 

собеседник.  

Подлинно человеческие качества и глубину души этого 

замечательного человека-ученого хотелось бы отметить случаем из 

моего общения с ним. Моя первая встреча с Николаем Ивановичем 

состоялась на конференции УИПА в 2006 году. Я отметил для себя 

его эрудированность и стремление к творческому научному поиску, 

принципиальную требовательность, человеческую доброту и 

отзывчивость. Помню свое удивление и чувство благодарности, когда 

в начале 2009 года Николай Иванович, после присутствия на 

представлении в НАПН Украины результатов научно-

исследовательских работ, выполненных высшими учебными 

заведениями по государственному бюджету, позвонил мне и выразил 

свое впечатление о выполненной нашей научной лабораторией 

работе. В этом раскрывается широта души и талант сопереживания 
Николая Ивановича, доброжелательность и способность к 

объективной оценке труда других. Наверное, тогда и зародилась 

перспектива нашего будущего сотрудничества: меня, как будущего 

докторанта, а Николая Ивановича, как моего научного консультанта. 

В чѐм я очень ему благодарен. 

Можно ещѐ много сказать о качествах человека-ученого – 

Николая Ивановича Лазарева. Но, я хотел бы выразить свои 

впечатления об этом замечательном человеке словами Великой книги 
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«Библии», в которой через притчи раскрывается глубина подлинной 

человеческой души: «Блажен человек, который снискал мудрость, и 

человек, который приобрел разум, … и мудрый привлекает души».  

(Притчи, 3:13-14). 

Пусть Ваши, Николай Иванович, научные изыскания принесут 

большую пользу нашему обществу, а Вам подарят огромное 

моральное удовлетворение, благополучие, радость и уважение!  

С Днѐм рождения! 

С уважением 

Тулашвили Ю. И., докторант 2009-2012 гг.,  

доктор пед. наук, профессор  

кафедры прикладной математики 

Национального университета водного хозяйства 

и природопользования  

 

 

ШАНОВНИЙ 

 МИКОЛО ІВАНОВИЧУ! 

 

Колектив факультету комп’ютерних та енергозберігаючих 

технологій Бердянського державного педагогічного університету 

щиро вітає Вас з 60-річчям! 

Ми висловлюємо глибоку повагу Вам – відомому в нашій країні 

вченому. Ви по праву можете пишатися своєю плідною працею й 

великими здобутками на ниві розбудови вітчизняної освіти та науки. 

Ви досягли тих професійних висот, про які можна тільки мріяти. 

Ви пройшли шлях від аспіранта до доктора педагогічних наук, 

проректора з наукової роботи Української інженерно-педагогічної 

академії. Ваш талант керівника дозволив Вам сформувати чудовий 

колектив відданих справі професіоналів, захоплених розвитком 

сучасної науки.  

Ви зробили вагомий внесок у розвиток інженерно-педагогічної 

освіти України, у розвиток інноваційних технологій навчання в 

сучасному вищому навчальному закладі, у розвиток систем 

креативного навчання.  

Під Вашим чуйним керівництвом найкращі традиції харківської 

школи інженерно-педагогічної освіти набули свого розвитку в стінах 
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Бердянського державного педагогічного університету. Величезна 

армія вдячних кандидатів наук та професіоналів вважають Вас своїм 

учителем, наставником та творчим натхненником. 

У день Вашого Ювілею ми хочемо висловити Вам, шановний 

Миколо Івановичу, свою щиру вдячність за Вашу науково-

організаційну роботу. Хай Ваш досвід і професіоналізм, величезний 

творчий та інтелектуальний потенціал й надалі служить зміцненню 

нашої Батьківщини! 

Бажаємо Вам доброго здоров’я, щастя, творчої наснаги, 

оптимізму, благополуччя й нових звершень! 

 

Декан факультету  

комп’ютерних та енергозберігаючих  

технологій  

Бердянського державного  

педагогічного університету 

 канд. техн. наук, професор Хоменко В. Г. 

 

Колектив факультету комп’ютерних та енергозберігаючих 

технологій БДПУ: 

к.псих.н. Акімов С.К., к.т.н. Антоненко О.В., к.пед.н. Алєксєєва 

Г.М., к.пед.н. Бардус І.О., к.пед.н. Горбатюк Л.В., к.пед.н. Жигірь 

В.І., к.пед.н. Коваленко О.С., к.пед.н. Коржова М.М., к.ф-м.н. 

Кравченко Н.В., к.пед.н. Кривильова О.А., к.пед.н. Кудінов М.В., 

к.пед.н. Овсянніков О.С., к.пед.н. Павленко Л.В., к.пед.н. Павленко 

М.П., к.пед.н. Смоліна І.С., к.т.н. Сосницький О.В., к.пед.н. Хатько 

А.В., к.пед.н. Хоменко С.В., к.пед.н. Чернєга О.А., к.пед.н. Чуприна 

Г.П., Генов-Стешенко А.В., Генов-Стешенко О.В., Засядько А.І., 

Лаврик В.В. 
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ФОТОДОДАТОК 

 
Мати – Лазарєва Мотрона Андріївна 

 

Батько – Лазарєв Іван Михайлович 
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Дідусь – Трунов Андрій Микитович 

 

Рідний брат – Лазарєв Григорій Іванович 
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Рідний край 

 

Шкільні роки, 1965 р. 
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Подяка за кращу наукову студентську роботу 

 

Вручення диплома, ХПІ, 1978 р. 
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Співробітники кафедри промислової електроніки ХПІ, 1984 р. 

 

На кафедрі інженерних та інформаційних технологій у Національній 

фармацевтичній академії, 1999 р. 
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У складі спеціалізованої вченої ради Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
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На конференції у Китаї, 2004 р. 

 

З опонентом доктором педагогічних наук, професором  

Козаковим В. А. 
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Круглий стіл в Українському домі, м. Київ, 2009 р. 

 

Презентація УІПА у м. Київ, 2009 р. 
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У президіумі конференції, м. Артемівськ, 2011 р. 

 

Виступ на науковому семінарі, 2011 р. 
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На лекції студентам УІПА, 2012 р. 

 

Співробітники кафедри інтелектуальної власності зі студентами-

магістрантами 
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