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УСІ ЗНАННЯ І ДОСВІД — УЧНЯМ

Цього року професор Лаза�
ренко Едуард Тимофійович від�
значив своє 75�річчя та 50 років
науково�педагогічної діяльності в
Українській академії друкарства.

У 1953 році Едуард з медал�
лю закінчив середню школу і
вступив на технологічний фа�
культет Українського поліграфіч�
ного інституту ім. Івана Федоро�
ва, який закінчив у 1958 році з
відзнакою. Був направлений на
роботу в Дніпропетровський
облполіграфвидав, де почав
свій трудовий шлях начальни�
ком газетного цеху обласної
друкарні, а закінчив головним
інженером облполіграфвидаву.

А далі аспірант, асистент,
старший викладач, доцент, про�
фесор, науковий керівник галу�
зевої лабораторії, завідувач ка�
федри, професор кафедри УПІ
ім. Івана Федорова — Українсь�
кої академії друкарства. Член
редакційних колегій часописів
«Друкарство», «Палітра друку»,
«Друкарський кур’єр», «Полиме�
ры и деньги», наукових збірників
УАД і ВПІ НТУУ «КПІ».

Е. Т. Лазаренко відновив діяль�
ність Клубу львівських полігра�
фістів, де він працював на гро�
мадських засадах головою Уп�
рави клубу (1997–2007 рр.). З
1998 р. — він дійсний член Ака�
демії інженерних наук України.

Едуард Тимофійович автор
більше 400 наукових праць, у то�
му числі десятків авторських
свідоцтв СРСР, патентів України,
США, ФРН, Франції, Японії. Він
член спеціалізованих вчених рад
із захисту кандидатських і док�
торських дисертацій в УПІ, УАД і
ВПІ НТУУ «КПІ».

Лазаренко Е. Т. особисто під�
готував 39 кандидатів технічних
наук, був консультантом ряду
докторів технічних наук, продов�
жує керувати магістерськими і
кандидатськими дисертаціями,
виступає опонентом кандидатсь�
ких і докторських робіт.

Велетенський вклад зробив
Едуард Тимофійович у розвиток
Київського вечірнього факульте�
ту УПІ ім. Івана Федорова та Ви�
давничо�поліграфічного інсти�
туту НТУУ «КПІ», читаючи лекції
студентам, керуючи аспіранта�
ми, виступаючи опонентом ди�
сертаційних робіт; працюючи
членом наукових рад із захисту
кандидатських і докторських ди�
сертацій, членом редакційної
колегії збірника «Технологія і
техніка друкарства», постійним
його автором статей.

На честь академіка Лазарен�
ка Е. Т. у грудні в Українській ака�



демії друкарства відбулась між�
народна молодіжна науково�
практична конференція студен�
тів, магістрантів та аспірантів
«Квалілогія книги» з питань пер�
спективного розвитку видавни�
чо�поліграфічної галузі, в якій
прийняли активну участь і мо�
лоді науковці ВПІ НТУУ «КПІ».

Величезний вклад, зробле�
ний у розвиток видавничо�полі�

графічної справи академіком
Лазаренко Едуардом Тимофійо�
вичем, приносить якісні плоди.
Усі його здобутки віддзеркали�
лись у його учнях, багато з яких
уже сьогодні здобули і продов�
жують здобувати науково�техніч�
ні результати у своїй повсякденній
роботі, наукові нагороди і зван�
ня. Знання і досвід учителя слу�
гує їм немеркнучим прикладом.
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Олена Величко, д.т.н., 
професор, ВПІ НТУУ «КПІ»

Про «АДЕФ�Україна» красно�
мовно говорять: «друкарня но�
вого покоління», «типографія
vip», «німецька друкарня в Ук�
раїні», а засновника видавниц�
тва Ігоря Шпака колеги запро�
шують провести тематичний
семінар — поділитися досвідом
та надати поради, як видавниц�
тво зробити успішним…

Директор видавничого дому
«АДЕФ�Україна» Шпак Ігор Во�
лодимирович мав мрію — виго�
товляти книжки, яку і втілив у
життя 12 жовтня 1995 року за�
снувавши з колегами�однодум�
цями Аллою Істоміною (виконав�
чий директор) та Андрієм Соло�
міним (начальник відділу АСУ),
видавниче підприємство з новою
філософією бізнесу, яке скоро
трансформувалось в видавни�
чо�поліграфічне з площами ви�
робничих приміщень 2000 м2,
оснащених на найвищому тех�
нічному рівні. 

15 років біографії стали для
компанії часом не лише стрімко�
го розвитку підприємства, по�
тужного лідерського зростання,
а й свідомої активної участі у
формуванні українського книж�
кового ринку. Приємно підкрес�
лити одну з найприкметніших
рис підприємства — постійну
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