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Від упорядників

Біобібліографічний покажчик укладено до 70-річчя з дня народження 
Лариси Євстахіївни Азарової, доктора філологічних наук, професо-

ра, завідувача кафедри мовознавства Вінницького національного технічного 
університету, відмінника освіти, члена-кореспондента Міжнародної кадрової 
академії, відомої вченої в галузі мовознавства.

Покажчик є продовженням серії «Вчені нашого університету», яку 
науково-технічна бібліотека випускає в рамках проєкту «Науку творять 
обрані». Представлені матеріали висвітлюють багаторічну наукову та 
педагогічну діяльність Лариси Євстахіївни Азарової.

Життєвий і творчий шлях вченої висвітлені в розділах: «Біографічний на-
рис», «Основні дати життя та науково-педагогічної діяльності». Про Азаро-
ву Л. Є. – науковця, наставника, людину йде мова в розділі «Слово про колегу, 
науковця, педагога».

Науково-методичний доробок професора Азарової подано за такими 
розділами: «Монографії», «Навчальні посібники та словники», «Навчально-
методичні видання», «Статті у наукових збірниках та періодичних видан-
нях», «Доповіді на конференціях», «Авторські свідоцтва на винаходи та па-
тенти», «Депоновані рукописи», «Дисертації».

У розділі «Праці, підготовлені та захищені під науковим керівництвом 
професора Л. Є. Азарової» вчена представлена як талановитий педагог та 
досвідчений науковець.

Розділ «Публікації про Л. Є. Азарову» включає інформацію про окремі ви-
дання і публікації у енциклопедичних, періодичних та інтернет-виданнях 
про життєвий та творчий шлях, громадську та культурно-просвітницьку 
діяльність.

Видання доповнено світлинами з сімейного архіву ювілярки.
При упорядкуванні біобібліографічного покажчика матеріал у розділах 

згруповано у алфавіті назв праць вченої, видання іноземними мовами в кінці 
відповідного розділу.

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно діючих ДСТУ. 
Опис матеріалів проводився за правилами сучасного українського правопи-
су. Довідковий апарат видання складається зі вступу «Від упорядників» та 
іменного покажчика. Записи в бібліографічному покажчику мають суцільну 
нумерацію, що сприяє більш зручному використанню іменного покажчика, в 
якому подані посилання до відповідних номерів записів.

Упорядники не претендують на повноту охоплення праць Л. Є. Азарової. По-
кажчик рекомендований науковцям, викладачам та студентам закладів вищої 
освіти, спеціалістам з мовознавства, книгознавства та бібліотекознавства, 
аспірантам, докторантам, історикам науки та працівникам наукових 
бібліотек.
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Біографічний нарис

Лариса Євстахіївна Азарова народилася 10 травня 1951 р. у селищі 
міського типу Приморське м. Жданова (нині – Маріуполь) Донецької 

області в сім’ї службовців.
У 1968 році закінчила середню загальноосвітню школу № 49 м. Жданова 

та  вступила до Таганрозького державного педагогічного інституту (ТДПІ) на 
філологічний факультет зі спеціальності російська мова і література. Після 
закінчення залишилася там працювати і займатися науковою роботою. У 
1977 році разом із сім’єю переїхала до м. Вінниці.

Мало не 40 років наукової й викладацької діяльності у Вінницькому 
національному технічному університеті (ВНТУ). Розпочала викладацьку 
діяльність у 1982 році асистентом кафедри російської мови. З часом обіймала 
посади викладача, старшого викладача, доцента, професора та завідувача ка-
федри мовознавства, яку незмінно очолює з 2003 року. Одночасно займалася і 
науковою роботою. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію в Одесь-
кому державному університеті ім. І. І. Мечнікова зі спеціальності російська 
мова. Вчене звання доцента їй присвоєно в 1993 році.

У 1994 році Лариса Євстахіївна закінчила Вінницький державний 
педагогічний інститут зі спеціальності українська мова і література, а в 
2002 році захистила докторську дисертацію в Інституті української мови 
Національної академії наук (НАН) України. Вчене звання професора ювілярці 
було присвоєно в 2004 році.

З 2008 до 2010 рр. професор Азарова входила до складу спеціалізованої 
вченої ради по захисту кандидатських дисертацій (К 23053.03) Кірово градсь-
кого державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. 

У період 2008-2012 рр. вона плідно працювала заступником директора 
Інституту гу ма нітарно-педагогічних проблем ВНТУ. У 2012 році її обрано чле-
ном-кореспондентом Міжнародної кадрової академії.

На всіх посадах Лариса Євстахіївна Азарова проявляла високі професійні 
та організаторські здібності. Під її керівництвом у 2007-2008 роках кафедра 
мовознавства стала переможцем конкурсу для формування Державної про-
грами розвитку і функціонування української мови. Назва проєкту – «Ком-
плекс навчальних посібників з української мови «Професійне спілкування 
науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей»».

Лариса Євстахіївна – фахівець із мовознавства. Коло її наукових інтересів – 
дериватологія на синхронному та діахронному рівнях, науково-технічна 
термінологія, термінотворення, лексика та лексикологія. Професор Азарова 
співпрацює з відділом граматики Інституту української мови НАН України 
з напрямку «Актуальні проблеми лексикології та граматики української 
мови». У науковому доробку Лариси Азарової близько 300 наукових і на-
вчально-методичних праць. Вона є автором монографій, навчально-методич-
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Біографічний нарис

них посібників та словників, наукових статей у фахових наукових збірниках 
та періодичних виданнях. Також Лариса Євстахіївна бере активну участь у 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях з акту-
альних проблем філології.

Вона передає свої фахові знання, науково-практичний досвід молодому 
поколінню. Серед дисциплін, що викладає професор Азарова, – «Українська 
мова за професійним спрямуванням», «Українська мова для іноземних 
студентів», «Ділова українська мова для іноземців», «Українська мова для 
іноземних аспірантів». Багато уваги Л. Є. Азарова приділяє методичному 
забезпеченню навчального процесу, проводить лекційні та семінарські за-
няття, здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів 
та здобувачів. За свій внесок у науково-педагогічну діяльність вищої шко-
ли, підготовку висококваліфікованих кадрів, а також за створення системи 
адаптації іноземних студентів до умов навчання і проживання в Україні її 
було нагороджено Почесними грамотами Міністерства освіти і науки (МОН) 
України, Академії педагогічних наук України, Вінницької обласної державної 
адміністрації та обласної ради. У 2017 році Ларису Євстахіївну Азарову було 
нагороджено нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти» за плідну 
педагогічну діяльність та досягнуті успіхи у справі навчання та виховання 
молоді.

Кафедра мовознавства регулярно проводить чергові етапи Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та Міжнародного кон-
курсу знавців української мови імені Петра Яцика, метою яких є всебічний 
розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного жит-
тя. Серед іноземних студентів на усіх етапах навчання відбуваються щорічні 
олімпіади з української мови. Переможцями конкурсів багаторазово ставали 
студенти ювілярки. Її заслуги в цій царині були неодноразово відзначено Де-
партаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Викладачі кафедри на чолі з професором Л. Є. Азаровою організовують 
та проводять культурні заходи: знаменні події в житті університету, тижні 
української мови, тематичні вечори, зустрічі з видатними людьми, конкурси, 
олімпіади, читацькі конференції.

Опорою і підтримкою в усіх починаннях Лариси Євстахіївни є родина. 
Чоловік Олексій Дмитрович – теж науковець, доктор технічних наук, профе-
сор, 25 років очолював факультет інформаційних технологій та комп’ютерної 
інженерії ВНТУ, а нині − завідувач кафедри обчислювальної техніки. Справу 
батьків-науковців продовжує донька Анжеліка – кандидат технічних наук, 
професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем, заступ-
ник декана факультету менеджменту та інформаційної безпеки з наукової 
роботи та міжнародного співробітництва. Зять – Віктор Миколайович Ман-
дрика, полковник. Лариса Євстахіївна та Олексій Дмитрович пишаються 
своєю онучкою Ніколь, радіють її успіхам. Знають, що підростає гідна зміна…
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Основні дати життя  
та науково-педагогічної діяльності

10.05.1951 – народилася в селищі міського типу Приморське міста Жданова 
(нині – Маріуполь) Донецької області в сім’ї службовців;

1958-1968 – навчалася в середній школі № 49 міста Жданова;
1969-1973 – студентка Таганрозького державного педагогічного інституту;
1982-1991 – асистент, викладач кафедри російської мови Вінницького політех-

нічного інституту (ВПІ);
1991 – захист кандидатської дисертації зі спеціальності 10.02.01 – російська 

мова у спеціалізованій вченій раді Одеського державного 
університету імені І. І. Мечникова та присвоєння наукового сту-
пеня кандидата філологічних наук;

1991-1994 – старший викладач, доцент кафедри української та російської мов 
ВПІ;

1993 – присвоєно вчене звання доцента філологічних наук;
1994-1996 – завідувач кафедри української мови Вінницького державного 

технічного університету (ВДТУ);
1997-2002 – доцент кафедри українознавства ВДТУ;
2002 – захист докторської дисертації у спеціалізованій вченій раді Інституту 

української мови Національної академії наук України зі 
спеціальності «Українська мова» та присвоєння наукового сту-
пеня доктора філологічних наук;

2003 – по теперішній час – завідувач кафедри мовознавства Вінницького 
національного технічного університету (ВНТУ);

2004 – присвоєно вчене звання професора;
2006 – Грамота Академії педагогічних наук України за створення системи 

адаптації іноземних студентів до умов навчання і проживання 
в Україні;

2007-2008 – грант Міністерства освіти і науки України за проєкт «Ком-
плекс навчальних посібників з української мови «Професійне 
спілкування науково-технічних працівників і студентів 
інженерних спеціальностей»» в рамках Державної програми 
розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 рр.;

2008-2012 – заступник директора Інституту гуманітарно-педагогічних проб-
лем ВНТУ;

2009 – Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та 
обласної ради за сумлінну працю, особистий внесок у розвиток 
науково-дослідної роботи, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня науки;
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2010 – Грамота за значні досягнення в розбудові університету та з нагоди 
50-річчя ВНТУ;

2010 – Почесна грамота Академії педагогічних наук України за вагомий внесок у 
розвиток педагогіки вищої школи, підготовку висококваліфікованих 
інженерно-технічних кадрів та з нагоди 50-річчя від дня заснування 
університету;

2011 – Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок 
у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-
педагогічну діяльність;

2012 – Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної 
адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу ХІІІ Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

2012 – член-кореспондент Міжнародної кадрової академії;
2014 – Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної 

адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу V Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка;

2016 – Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної 
адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу ХVІ Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

2016 – Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної 
адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу VІІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка;

2017 – нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти» за сумлінну та без-
доганну працю, плідну педагогічну діяльність та досягнуті успіхи у 
справі навчання і виховання підростаючого покоління;

2018 – Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної 
адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу ХVІІІ Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Пера Яцика;

2018 – Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної 
адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу VІІІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка;

2019 – Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної 
адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу ХIX Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

2019 – Грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної 
адміністрації за підготовку переможця ІІІ етапу IX Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка.
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ЛІНГВІСТИЧНА ЧАРІВНИЦЯ  
ЗОЛОТОЇ ПРОПОРЦІЇ

Лариса Євстахіївна Азарова з’явилася в моєму творчому житті неспо-
ді вано і досить неординарно: вона була вже одержима оригінальною, як для 
тодішнього українського мовознавства, темою дослідження, темою нова-
торською, відомою більше в математиці та мистецтві. Ця тема передбачала 
дослідити золотий перетин (золоту пропорцію) на матеріалі складних слів 
української мови.

Захоплююся її працелюбством, цілеспрямованістю та організованістю. З 
яким завзяттям і старанністю Лариса Євстахіївна опрацьовувала різні типи 
композитів та юкстапозитів. Досі пам’ятаю її невимовну радість від одержа-
них результатів, оскільки всі вони підтвердили наявність золотого перетину 
в складних номінаціях.

Після успішного захисту докторської дисертації Лариса Євстахіївна понад 
двадцять років очолює кафедру мовознавства Вінницького національного 
технічного університету. Саме на цій посаді сповна виявила здібності вмілого 
організатора і керівника творчого колективу, мудрого наставника молоді. 
Тісно співпрацює з академічною лінгвістичною наукою. Вона була членом 
спеціалізованої вченої ради K 23.053.03 із захисту дисертацій на здобуття на-
укового ступеня кандидата та доктора філологічних наук у Кіровоградському 
державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. У її 
творчому доробку – 270 науково-методичних праць, серед яких 4 – це статті в 
наукометричних базах Scopus та Web of Science. 

«Вимоглива і турботлива, відповідальна і надійна, авторитетний фахівець 
і чудова людина», – так характеризують Ларису Євстахіївну і колеги, і її 
аспіранти, і студенти.

Творчого горіння, натхнення, бажання якомога більше зробити та досяг-
ти в мовознавчих пошуках Ларисі Євстахіївні завжди надавав її надійна опо-
ра, найдорожча людина – чоловік Олексій Дмитрович. Любо спостерігати за 
їхнім гармонійним, злагодженим подружнім життям, ґрунтованим, як мені 
здається, на засадах золотої пропорції.
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Сердечно вітаючи Вас, дорога Ларисо Євстахіївно, з ювілеєм, щиросердно 
зичу, щоб ваше подальше професійне і родинне життя було оперте на золотий 
перетин, на гармонію знань і почуттів та нові пошуки в царині українського 
мовознавства.

Невичерпної наснаги Вам, незабутня моя докторантко, для життя, праці 
й творчості! Ви були і будете для мене неперевершеною лінгвістичною 
чарівницею золотої пропорції.

Міцного здоров’я Вам для реалізації нових творчих задумів, оптимізму, 
молодечого запалу, радості, родинного затишку і тепла!

З води і роси Вам, дорога Ювілярко! Многая і благая літа!

Із найщирішими вітаннями та добрими побажаннями –  
науковий консультант Катерина Городенська,  

доктор філологічних наук,  
професор Інституту української мови  

Національної академії наук України
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ВИЗНАЧНИЙ ФАХІВЕЦЬ, ВДУМЛИВИЙ ДОСЛІДНИК,  
СПРАВЖНІЙ НАУКОВЕЦЬ

У ювілей Лариси Євстахіївни кафедра мовознавства прагне не просто 
привітати нашого чудового керівника – ми хочемо висловити наше захоплен-
ня надзвичайно працелюбною, стійкою людиною, здатною багато чого на-
вчити, людиною, яка не шкодує часу і зусиль для своїх колег.

Ми вдячні Вам, Ларисо Євстахіївно, за те, що згуртували колектив кафе-
дри в єдине ціле, спрямовуючи до спільної мети – найкращих результатів. Ми 
вдячні за Ваш особливий талант керівника, за компетентність та розуміння.

Протягом років ми працювали поряд із Вами, і знаємо Вас як визначного 
фахівця в галузі філології – вдумливого дослідника, наділеного неймовірним 
запасом знань, справжнього Науковця, чиї досягнення відомі не тільки в 
нашій країні, а й за кордоном. Науковця, діяльність якого поєднує наукову 
компетентність, практичну цінність та високі моральні якості, вирізняється 
широтою та гострим баченням нового. Науковця, який щедро дарує свій та-
лант не тільки науці, а й молодому поколінню!

Ми знаємо Вас як висококваліфікованого викладача, який постійно 
вдосконалює свою майстерність, який не просто знає і любить свій предмет, 
але й віртуозно володіє вмінням викласти його, знайти шлях до розуму та сер-
ця кожного студента в аудиторії. Викладача, який у повній мірі усвідомлює 
відповідальність за подальшу долю нашої молоді – майбутніх фахівців.

І, нарешті, ми знаємо Вас як чудову людину, яскраву особистість – 
енергійну і чуйну, цілеспрямовану і справедливу, доброзичливу і тактовну. 
Ви – наше джерело наснаги та оптимізму! Ваша плідна наукова та навчаль-
на діяльність, Ваш високий професіоналізм та принциповість викликають і 
завжди викликатимуть нашу глибоку повагу та довіру.

Ми захоплюємося Вашою здатністю бачити перспективи та знаходити в 
собі сили їх досягати, Вашим вмінням розуміти людей, помічати в кожному 
позитивні якості, підтримувати словом і справою.

Щиро бажаємо Вам подальших успіхів і досягнень у науці та викладанні, 
подальших творчих злетів! Бажаємо не втрачати притаманних Вам 
наполегливості й терпіння у розв’язанні щоденних задач. Бажаємо, щоб уда-
ча, успіх та натхнення були вірними супутниками в усіх Ваших починаннях!

кандидат філологічних наук, доцент ВНТУ 
Тетяна Пустовіт
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ЗАЛЮБЛЕНА В ЖИТТЯ

Доля посміхнулася мені зустрітися і працювати з такою прекрасною 
людиною, як Лариса Євстахіївна Азарова. Знаючи її понад чверть століття, не 
припиняю дивуватися тому, як природна жіночість та бурхлива енергійність 
органічно поєднані в ній із глибиною академічного вченого, виваженістю 
керівника, лагідністю, добротою та мудрістю матері, дружини й бабусі.

Вона завжди ладна підставити плече ближньому в скрутну хвилину, по-
дружньому навчить, допоможе. Залюблена в життя, Лариса Євстахіївна є для 
всіх нас сонечком, яке випромінює душевну щедрість, невичерпну людяність, 
і, водночас, є вимогливою і справедливою.

Я схиляюся перед її талантом глибокого дослідника й ефективного на-
укового менеджера на кафедрі. Вона є відкритою людиною зі світлою душею, 
вишуканою і чарівною жінкою.

Власним працелюбством і організованістю вона спроможна надихнути 
підлеглих на нові звершення.

Віншуючи Вас зі славним ювілеєм, зичу Вам, дорога Ларисо Євстахіївно, 
мої найщиріші і найтепліші привітання, міцного здоров’я, щастя, наснаги й 
творчого довголіття для реалізації всіх задумів на ниві українського мовоз-
навства.

Бажаю миру, злагоди й благоденства Вашій родині.

 З великою повагою, 
 старший викладач кафедри мовознавства ВНТУ (1978-2014 рр.) 

Тетяна Іванець
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НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ  
ТА ЖИТТЄЛЮБСТВА

Дорога Ларисо Євстахіївно!

З нагоди такого радісного свята хочемо привітати Вас і подякувати за 
роки спільної праці в тісному й дружньому колі кафедри мовознавства. 
Ваші мудрість, професіоналізм, людяність, глибока порядність помножені 
на організаторський хист сформували гідний колектив професіоналів своєї 
справи. Ви доклали щонайбільше зусиль і майже материнської любові, аби 
ми на кафедрі почувалися єдиною сім’єю, завжди сприяли доброзичливій 
робочій атмосфері. Ви дали численному молодому поколінню приклад не-
втомного борця, що незважаючи ні на що має йти до своєї мети, розвивати 
й плекати слово. Беззаперечним є Ваш внесок у формування мовознавчої на-
уки ‒ словотвору, термінознавства, лінгводидактики; без сумніву результа-
тивною є щоденна праця на освітянській ниві.

Ви – невичерпне джерело енергії та життєлюбства. Вражає Ваша неабияка 
рішучість і цілеспрямованість, підкуповує Ваше вміння переконувати й мо-
тивувати. Адже Ви, безсумнівно, належите до тих людей, які не бояться жод-
них труднощів, які сприймають перешкоди лише як чергове цікаве завдання 
на шляху вдосконалення й самореалізації.

Дякуємо Вам за безцінний досвід і поради, якими Ви ділитеся з нами. Не-
хай за це доля нагороджує Вас і Вашу гарну родину здоров’ям, достатком, 
гармонією й миром, нехай повертаються сторицею гарні наміри й справи, 
доброзичливість і щедрість ‒ на десятки щасливих років.

кандидат філологічних наук,  
доцент кафедри мовознавства ВНТУ  

Людмила Радомська
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«СИЛЬНА, ГОРДА, ВОЛЬОВА ОСОБИСТІСТЬ…»

Як правило, не дуже ми любимо свої ювілеї, більше того, вони нас навіть 
засмучують, тому що нагадують про швидкоплинність життя і кількість про-
житих літ. Але це чи не єдиний спосіб змусити нас зупинитися і подумати про 
те, як живемо і що встигли (чи не встигли) зробити у своєму житті.

Лариса Євстахіївна багато встигла, і їй є чим пишатися. За досить корот-
кий проміжок часу зуміла написати і захистити кандидатську, а потім і док-
торську дисертації. Стала висококваліфікованим спеціалістом і успішним 
науковцем. ЇЇ організаторські здібності та уміння керувати колективом 
вповні проявилися в процесі завідування кафедрою мовознавства ВНТУ. За-
вдяки цьому кафедра посідає гідне місце за всіма показниками серед інших 
гуманітарних кафедр університету. Саме професору Азаровій Л. Є. завдя-
чують своїми успіхами молоді викладачі, яких вона спонукала до наукових 
досліджень.

Тож перед нами майже той ідеал Жінки, про який писала О. Кобилянсь-
ка: «…сильна, горда, вольова особистість, готова до боротьби із життям та до 
перемоги у ній. Поспішний саморозвиток, удосконалення, праця для всіх, а не 
лише для себе – це її ідеал».

З цим чистосердечно і вітаємо Вас, шановна ювілярко!

старший викладач кафедри мовознавства ВНТУ (1980-2020 рр.) 
Лариса Олійник 
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ФАХІВЕЦЬ, ЯКА НАВКОЛО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ОБ’ЄДНАЛА СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ БАГАТЬОХ КРАЇН

Мова кожного народу неповторна – і своя

Оксана Забужко

У травні 2021 року наукова спільнота відзначає 70річний Ювілей видат-
ної вченої, відмінника освіти України, завідувача кафедри мовознавства 
ВНТУ, професора, доктора філологічних наук, керівника наукової школи 
Азарової Лариси Євстахіївни.

У нашому університеті Лариса Євстахіївна розпочала свій науковий та 
освітній шлях у 1982 році та пройшла від асистента до завідувача кафедри 
мовознавства. З 2007 по 2012 рік обіймала посаду заступника директора 
Інституту гуманітарно-педагогічних проблем ВНТУ. У 2002 році захистила 
докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту української 
мови НАН України зі спеціальності «Українська мова» за темою «Структур-
на організація складних слів», а у 2004 році їй присвоєно вчене звання про-
фесора. З 1 січня 2003 року після оптимізації навчального процесу у ВНТУ 
та створення кафедри мовознавства професора Лариса Азарова беззмінно 
очолює цю кафедру. У 2012 році обрана членом-кореспондентом Міжнародної 
кадрової академії.

Основна енергія професора Лариси Азарової спрямована на виховання 
інтернаціоналізму, патріотизму в студентському середовищі, толерантного 
ставлення до культур інших народів. Гарною традицією на кафедрі мовознав-
ства стало проведення Свята рідної мови з 2000 року відповідно Декларації 
30ї Генеральної конференції ЮНЕСКО, що відбулася в листопаді 1999 році 
про проголошення 21 лютого Днем рідної мови. Ці заходи покликані сприяти 
визнанню різноманіття мов і культур, свободі їх проявів. Іноземні студенти 
активно беруть участь у проведенні цього свята, під час якого можна почу-
ти поезії та пісні іспанською, португальською, французькою, арабською, ки-
тайською та звичайно ж, українською мовами.

Слід навести слова професора Лариси Азарової під час відкриття од-
ного із Свят рідної мови: «Мова – це душа народу. Вона починається з 
маминої колискової, народної пісні, батьківського мудрого слова. Рідна 
мова єднає родину. Вона є основою родоводу: від матері, батька, бабусі, 
дідуся, брата, сестрички веде юну душу у світ людських взаємин, і весь 
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цей світ виявляється в мові й через мову. Без мови немає людини, народу, 
суспільства. Мова – це цілий світ, сповнений чарівності й принади. Вона – 
жива пам›ять народу, його найцінніше надбання… Скількома би мова-
ми не розмовляла людина, рідною прийнято вважати мову нації, мову 
предків, яка пов’язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, 
їхніми духовними надбаннями».

Під керівництвом Лариси Азарової значно активізувалася науково-
дослідницька діяльність викладачів кафедри щодо захистів кандидатських 
дисертацій, публікацій монографій, наукових статей в українських та за-
кордонних виданнях. Викладачі кафедри сприяють підвищенню у студентів 
цікавості до вивчення української мови.

У 2007-2008 роках кафедра мовознавства стала переможцем конкурсу для 
формування Державної програми розвитку і функціонування української 
мови на 2004-2010 роки. Назва проєкту – «Комплекс навчальних посібників 
з української мови «Професійне спілкування науково-технічних працівників 
і студентів інженерних спеціальностей» (науковий керівник – проф. Лариса 
Азарова).

Сьогодні професор Лариса Азарова проводить дослідження за дуже важ-
ливим та актуальним науковим напрямом не тільки з Інститутом української 
мови НАНУ, а й плідно співпрацює з науковцями Інституту кібернетики 
НАН України в напрямку розвитку методів моделювання та розпізнавання 
голосової мовної інформації, мімічних та психоемоційних станів людини, 
створення нових методів дослідження жестових мов спілкування.

Щороку на базі кафедри мовознавства проводяться чергові етапи 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та 
Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, які ма-
ють на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення 
її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій 
українського народу. Починаючи з 2012 року, професор Лариса Азарова 
отримала 8 Грамот від Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 
державної адміністрації за підготовку переможців Міжнародних конкурсів 
з української мови.

На кафедрі створено етнографічний музей-кабінет, у якому поєднані 
навчальні заняття та позааудиторні виховні заходи. На заняттях з іноземними 
студентами, які проводяться там, викладачі кафедри МЗ знайомлять їх з 
традиціями, звичаями, побутом українського народу. Експонати збирали 
викладачі та українські студенти. Співпраця була творчою і натхненною. Із 
задоволенням відвідують музей українські та іноземні студенти.
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Традиційно проводяться заходи, присвячені університетським та держав-
ним святам (День університету, День студента, Новий рік, Свято рідної мови, 
Шевченківські читання та ін.). Викладачі кафедри підвищують рівень своєї 
кваліфікації, обмінюючись досвідом із викладачами-філологами інших ви-
щих навчальних закладів України та впроваджуючи інноваційні педагогічні 
технології у навчальний процес.

Від всієї душі бажаю Ювілярці реалізації нових ідей, вдячних учнів та 
нових творчих успіхів, перемог у розвитку проблем словотвору сучасної 
української мови.

Нехай Ваш високий професіоналізм, відданість улюбленій справі і надалі 
служать розвитку нашої освіти та вихованню безцінного національного 
надбання – молоді, надії та майбутнього нашої нації. Зичу Вам міцного 
здоров’я, щастя і добробуту та хай у Вашому колективі завжди панує злагода, 
взаєморозуміння і творча атмосфера.

Проректор з наукової роботи (2010-2021 рр.), 
д.т.н., професор кафедри біомедичної інженерії  

Вінницького національного технічного університету, 
віце-президент Міжнародної Академії  

прикладної радіоелектроніки 
С. В. Павлов
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ВЕЛИКА ЗАПОВЗЯТІСТЬ ТА ВІДДАНІСТЬ НАУЦІ

Людина є не те, як відпочиває,  
а те – як, скільки і для чого працює 

М. Дочинець 

Ці слова повною мірою стосуються Лариси Євстахіївни Азарової, науко-
виці, талант якої пов’язаний із великою заповзятістю і відданістю науці. А 
притаманний талант організатора, помножений на щоденну працю, став за-
порукою її успіху й успіху кафедри мовознавства. У всьому, що робить Л. Аза-
рова, і на цьому треба наголосити, відчувається велика відповідальність як в 
особистому, так і громадському житті. Зокрема, і не винятковим під цим огля-
дом є ставлення до молодих викладачів нашої кафедри. Лариса Євстахіївна 
знаходить час для позитивної мотивації молодих викладачів, сприяючи 
їхньому становленню як майбутніх науковців.

Шановна Ларисо Євстахіївно, завдяки Вашому прикладу, Вашій рушійній 
енергії, змінилося і моє наукове життя. Дякую за те, що допомогли засвоїти 
такі потрібні уроки. Сердечно, від усієї душі вітаю Вас із ювілеєм! Бажаю енер-
гійності, стійкості духу, наснаги, реалізації планів та нових ідей. Нехай успіх 
завжди буде на Вашому боці, а будь-яка справа має позитивний результат!

З великою повагою, 
викладач кафедри мовознавства ВНТУ  

Марія Мошноріз
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ВІДДАНІСТЬ  
СВОЇЙ СПРАВІ

Шановна Ларисо Євстахіївно!

Від імені колективу кафедри української мови Вінницького державно-
го педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського прийміть 
найщиріші вітання з нагоди ювілею!

Ви є одним з провідних учених у галузі словотвору та науково-технічної 
термінології. Шануємо Ваше відповідальне ставлення до свого покликан-
ня, педагогічну майстерність та відданість своїй справі. Ваша наполеглива 
та професійна справа, організованість, творча енергія та оптимізм, високі 
моральні принципи є саме тими рисами, завдяки яким Ви впевнено крокуєте 
вперед. Упевнені, що людська шана буде подякою Вам за плідну працю, 
чуйність та людяність!

Зичимо Вам реалізації всіх проєктів та задумів! Нехай у Ваших 
освітянських справах завжди буде підтримка однодумців, а життєвий та 
професійний шлях наповниться новими злетами та досягненнями.

Нехай у Вашому домі завжди буде мир, затишок та добробут. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я, щастя, благополуччя та успіхів у всіх починаннях!

З повагою, 
колектив кафедри української мови  

Вінницького державного педагогічного  
університету імені Михайла Коцюбинського
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НАТХНЕННЕ СЛУЖІННЯ ФІЛОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 

Шановна Ларисо Євстахіївно!

Прийміть щирі вітання і найкращі побажання з нагоди Вашого ювілею!
Кожна людина від моменту народження власними справами пише кни-

гу свого життя. Сторінки Вашої біографії сповнені нарисами років, які 
Ви присвячуєте натхненному служінню філологічній науці та навчанню 
студентів.

Нехай Ваша невтомна праця буде щедрою на життєдайні плоди, а творча 
енергія, цілеспрямованість, лідерські якості та відповідальний підхід до всіх 
справ стануть запорукою подальших звершень, реалізацією найсміливіших 
планів і творчих задумів!

Земних Вам щедрот, здоров’я, бадьорості духу, невичерпних життєвих 
сил, добра, щастя, впевненості у завтрашньому дні та радості сьогодення.

Велике спасибі за Ваші знання, творчі ідеї, мудрість, допомогу, просту 
слушну людську пораду!

З повагою,  
старший викладач кафедри мовознавства ВНТУ 

Людмила Горчинська
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ПРИВІТАННЯ ВІД КОЛЕКТИВУ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ВНТУ

Шановна Ларисо Євстахіївно!

Колектив науково-технічної бібліотеки університету щиро вітає 
Вас із Днем народження. Ваш ювілей – то мудрості пора. Притаманні 
Вам працьовитість, компетентність, цілеспрямованість, об’єктивність, 
організаторські здібності слугують для висновку про те, що попередні 
роки Ви прожили гідно, з відкритою душею, бажанням допомогти рідним, 
колегам, студентам. Нехай Ваш професіоналізм, величезний творчий та 
інтелектуальний потенціал у справі підготовки фахівців та виховання 
молоді, принциповість і наполегливість у досягненні мети і надалі сприяють 
Вам у житті.

Бажаємо міцного здоров’я, добробуту, бадьорості духу, краси й оптимізму, 
тепла і затишку у Вашій оселі, невичерпної життєвої і творчої енергії, нових 
задумів і наукових здобутків у царині філології. Хай в усіх починаннях Вас 
супроводжують розуміння і підтримка з боку рідних, колег та однодумців, а 
професійна діяльність буде сповнена задоволенням та творчими перемога-
ми. Нехай прожите залишить тільки світлі спогади, а краще чекає Вас попере-
ду й принесе ще багато щасливих літ, сповнених радості, добра та надії!

З повагою,  
колектив НТБ ВНТУ
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Лариса у колі сім’ї з батьками  
Марією Михайлівною  
та Євстахієм Дмитровичем,  
бабусею Дар’єю Омелянівною  
та братом Михайлом

Мама Марія Михайлівна 
(друга ліворуч)  

з колегами-вчителями

Батьки Олексія Дмитровича – Віра Іванівна та Дмитро Олексійович Азарови,  
м. Краснодар
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Лариса – студентка 2-го курсу Таганрозького  
державного педагогічного інституту, 1970 р.

Лариса Азарова, 1972 р.

Молоде подружжя  
Лариса та Олексій Азарови

Свекруха Віра Іванівна та свекор  
Дмитро Олексійович Азарови  

з улюбленою невісткою Ларисою
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З донькою Анжелікою. Росія, м. Смоленськ,  
1975 р.

Брат чоловіка Лариси Євстахіївни –  
Азаров Олександр Дмитрович,  

лікар Краснодарської міської лікарні

Лариса та Олексій Азарови з другом юності Володимиром Лужецьким
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На святкуванні Міжнародного дня рідної мови. ВНТУ, 2005 р.

Лариса Євстахіївна отримує 
диплом доктора філологічних 
наук у ВАК, м. Київ, 2002 р.

Професор Азарова Л. Є.  
на мовній конференції.  
ВНТУ, 2012 р.
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Колектив кафедри мовознавства, ВНТУ

Лариса Євстахіївна розповідає 
про успіхи студентів-іноземців,  

які навчаються у ВНТУ

Проф. Азарова Л. Є.  
знайомить студентів  

з навчальними  
та методичними посібниками 

викладачів кафедри  
мовознавства.  

ВНТУ, 2018 р.
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Лариса Євстахіївна  
на відпочинку  
у м. Трускавець

Спортивні досягнення проф. Азарової:  
2-й розряд з волейболу та 1-й розряд  

з настільного тенісу

З чоловіком Олексієм Дмитровичем  
на відпочинку

Лариса Євстахіївна  
з донькою Анжелікою  

вітають з 50-річним ювілеєм 
чоловіка та батька  

Олексія Дмитровича, 2000 р.
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З коханим чоловіком Олексієм

Три покоління Азарових...

На дачі з онучкою Ніколь
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Донька Анжеліка із чоловіком Віктором.  
Німеччина, м. Нюрнберг, 2010 р.

Онучка Ніколь, випускниця 9-го класу, 
зі своїм батьком Віктором Мандрикою. 

Вінниця, 2019 р.

Дорогі серцю дівчата: донька 
Анжеліка та внучка Ніколь.  
Валенсія, 2019 р.
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