
ЛЕОНІД КУЧМА: 
 «МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ – 

В РУКАХ КОЖНОГО 
СТУДЕНТА ХАІ»

1 листопада 2018 року до нашого університету завітав 
Президент України (1994 – 2005 рр.), почесний професор ХАІ 
Леонід Данилович Кучма. Він особисто нагородив найкращих 
студентів стипендіями Президентського фонду Леоніда Кучми 
«Україна». 

Другий Президент України більше 11 років підтримує тала-
новиту молодь нашого ЗВО. Сума іменної стипендії становить 
15  000  гривень. Цього року її отримали сім студентів-відмінників 
ХАІ, які особливо відзначилися своїми досягненнями в навчанні, 
науці та громадській діяльності.

1. Віра Качуровська, студентка 166мп групи, навча-
ється за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» за спеці-
альністю «Інформаційні технології проектування». До навчання 
в ХАІ закінчила з відзнакою технологічне відділення Криворізького 
гірничо-електромеханічного технікуму ДВНЗ «Криворізький на-
ціональний університет» за напрямом підготовки «Програмна 
інженерія». Віра – переможець двох Всеукраїнських благодій-
них конкурсів, «Авіатор» та «Програміст», а також – власник 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерну 
програму «Автоматизована система аналізу результатів вступних 
випробувань».

2. Максим Бойко, студент 163мн групи, напрям підго-
товки «Авіа- та ракетобудування», спеціальність «Технологія ви-
робництва літальних апаратів». Наразі як кращий студент Максим 
вчиться за програмою обміну студентами у Польщі. Хлопець має 
великий потенціал та справжній інтерес до технічних наук, вражає 
викладачів результатами навчання з багатьох дисциплін, завзято 
працює заради отримання найкращого результату. Максим актив-
но займається наукою, вивчає різні аспекти використання техно-
логії лазерного сканування у сучасній авіаційній промисловості. 

3. Максим Іванов, староста 231ст групи, навчаєть-
ся за напрямом підготовки «Енергетичне машинобудування». 

Надвідповідальний, працелюбний, дисциплінований, вимогливий 
до себе студент, – говорять викладачі. Максим працює над вдоско-
наленням двигунів для літаків. Його розробка допоможе збільши-
ти термін їхньої експлуатації та знизити аварійність.

4. Поліна Симанюк, студентка 4 курсу кафедри СУЛА, 
навчається за напрямом підготовки «Аеронавігація». У II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади «Авіаційна та ракетно-кос-
мічна техніка. Авіаційний транспорт. Авіоніка» Поліна отримала 
велику кількість балів, підтвердивши високий рівень своїх знань. 
У 88-й «День ХАІ» вона стала однією з організаторок студентів 
щодо встановлення Національного рекорду України. Також сту-
дентка є переможницею конкурсу «Міс СУЛА» та фіналісткою кон-
курсу «Міс ХАІ».

5.  Діана Волкова, староста 463м групи, навчається за 
спеціальністю «Системний аналіз». Дівчина бере активну участь 
у суспільному житті університету, факультету та кафедри,  допові-
дає про результати своєї наукової діяльності на науково-практич-
них конференціях. 

6. Ольга Авраміді, студентка 466м групи, яка завжди 
бере участь у наукових конференціях та конкурсах, активно займа-
ється науковими дослідженнями з авіаційної та ракетної тематики 
під керівництвом викладачів кафедри конструкцій та проектуван-
ня ракетної техніки. 
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«Заохочення у вигляді цієї стипендії 
є для молоді стимулом для подальшого 

самовдосконалення. Студент може пишатися, 
що отримує президентську стипендію. 

І, з іншого боку, він представлятиме більшу 
цінність для потенційного роботодавця», – 

каже Леонід Кучма.

7. Вікторія Борбицька, студентка 535 групи, про-
ходить навчання за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». 
Успішно програмує, використовуючи різні мови програмуван-
ня. Вікторія бере участь у науковій діяльності кафедри. Рівень 
практичної та теоретичної підготовки цієї студентки з фунда-
ментальних та спеціальних дисциплін є дуже високим.

Після урочистої церемонії нагородження всі бажаючі ско-
ристалися нагодою і поставили Президентові свої запитання – 
серйозні, буденні, жартівливі, філософські… Вийшла навіть не 
прес-конференція, а тепла і щира бесіда.  

Звичайно, багато питань мали відношення до обговорення 
поточної ситуації на Донбасі і в Криму, оскільки Л. Кучма понад 
трьох років був офіційним представником України у тристорон-
ній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. 
Він відповів, що припинення конфлікту безпосередньо зале-
жить від керманича країни-агресора, і що не можна називати 
народи Росії і України братніми. 

Неоднаразово лунали пропозиції залучити США до проце-
су врегулювання конфлікту на Донбасі. Л. Кучма нагадав, що 
Держдепартамент США вже призначив свого спецпредстав-
ника по врегулюванню ситуації на Донбасі, ним є Курт Волкер, 
тому навряд чи Сполучені Штати братимуть участь в мирних 
переговорах якимось іншим способом. Також він вважає, що 
у країн Євросоюзу достатньо можливостей зробити все необ-
хідне для допомоги в мирних переговорах, і держави ЄС докла-
дають до цього чималих зусиль.

Було озвучено питання і про президентську заробітну плат-
ню, на що наш гість відказав, що є пенсіонером, тому отримує 
депутатську пенсію у розмірі 16 500 гривень. Серйозні запи-
тання-відповіді поєднувалися із жартівливими, а найкумедніша 
відповідь починалася словами: «Якось я став Президентом...». 

Також порушувалися питання з приводу можливої уча-
сті у президентських виборах музиканта, громадського діяча 

Святослава Вакарчука і шоумена Володимира Зеленського. 
Леонід Кучма зазначив, що близько знайомий з обома, і що йому 
сподобалися глибокі, філософські міркування Вакарчука про 
майбутнє України. Одночасно він сказав: «Кожен із них – особи-
стість. Але хто буде їх підтримувати? Я вважаю позитивним фак-
том те, що вони спробують трохи розбавити той бомонд – не 
знаю, скільки там десятків кандидатів буде. Нехай тренуються». 

Значну кількість запитань було присвячено майбутньому 
машинобудівної та авіаційної галузей в Україні. Узагальнену від-
повідь на ці запитання Леонід Кучма окреслив такими словами: 
«Майбутнє України – в руках кожного студента ХАІ».

Підcумовуючи зустріч зі студентами, другий Президент 
України закликав молодь якнайшвидше реанімувати авіацій-
ну і космічну галузі і розвивати високотехнологічні напрями. 
Молодому поколінню українців вистачає знань і умінь для цьо-
го, важливо лише створити належні умови для їх реалізації. 
І тоді талановиті фахівці не шукатимуть роботу за кордоном, а, 
маючи гідні статки, розвиватимуть економіку своєї держави.

Завершився візит Леоніда Кучми до ХАІ концертом, який, на 
переконання багатьох, посилив позитивні враження всіх присут-
ніх. Зворушливо виступили вихованці дитсадка ХАІ, діти наших 
співробітників, духовий оркестр і творчі колективи університету. 
Випускник ХАІ, оперний співак із дивовижним баритоном Микита 
Бурцев, вокалісти Марія Малкіна та Сергій Зубков, який віртуоз-
но грав на гітарі, дует баяністів Павла Архипенка та Максима 
Мельниченка, танцювальний виступ бальників Максима і Анастасії 
Переход здобули заслужене визнання глядачів.

Анастасія Андреєва, ст. гр. 550 м, режисер театру ХАІ 
«Лице.міри», голова КМК КППОС

11/ 30 листопада 2018 р.

2



Фінальним акордом, який завершив перший етап програми 
«Китай», став візит робочої групи Національного аерокосміч-
ного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіацій-
ний інститут», на чолі з ректором Миколою Нечипоруком, до 
Китайської народної республіки у листопаді 2018 року.  

Так, делегація ХАІ відвідала Міжнародний аерокосмічний 
салон в Джухаї, участь в якому стала для нашого ЗВО унікаль-
ною можливістю знайти нових партнерів і встановити ділові 
контакти, що і було реалізовано в повному обсязі.

Проектування енергоустановок на базі газотурбінних дви-
гунів, розробка виробів з композиційних матеріалів, проекту-
вання і виробництво легких літальних апаратів і безпілотників, 
підготовка авіаційних інженерів – ось частковий перелік тих 
проектів, до практичної реалізації яких дозволила перейти ви-
ставка в Джухаї.

Сьогодні Джухайський аерокосмічний салон – один з п’я-
тьох найбільших авіасалонів світу, що динамічно розвиваєть-
ся. В його роботі взяли участь провідні авіа- та ракетобудівні 
компанії світу, такі як «The Boeing Company», «Bombardier Inc.», 
«Airbus», «Embraer» тощо.  Тому всі учасники цього масштабно-
го заходу мали добру нагоду побачити провідні світові розроб-
ки й перспективні моделі, оцінити льотну якість нової техніки й 
майстерність пілотів.

Активними учасниками виставки стали провідні україн-
ські компанії – партнери ХАІ: ДК «Укроборонпром», АТ «Мотор 
Січ», ПрАТ «ФЕД», ЗМКБ «Прогрес» ім. академіка О. Г. Івченка, 
КБ «Південне», ДП «Антонов», ДК «Укрспецекспорт» та ін.

Протягом листопадового робочого візиту до Китаю також 
ми зустрілися з керівництвом Наньчанського технологічного 
інституту і після успішних перемовин підписали низку доку-
ментів, що фактично є для нас новим етапом з підготовки магі-
стрів за спеціальностями авіаційного напрямку.   

Вдалі перемовини з керівництвом однієї з найбільших дер-
жавних корпорацій Китаю, що спеціалізується на проектах 
у галузі авіаційних і ракетних технологій, машинобудування, 
будівництва і т. ін., завершили нашу поїздку. До речі, ця корпо-
рація взяла активну участь у будівництві нового «дива світу» – 
шістдесятикілометрового морського мосту, що з’єднує Джухай, 
Макао і Гонконг. 

Сергій Маркович, помічник ректора 
з інноваційної діяльності

НА СЬОГОДНІ ВИКОНАНО 
ВСІ ЦІЛІ ПЕРШОГО ЕТАПУ 

ПРОЕКТУ «КИТАЙ». ·   Підписано 12 мемо-
рандумів про співпрацю та 
укладено 21 договір. · Розпочато практичну 
роботу ХАІ у рамках органі-
зацій «Belt & Road Aerospace 
Innovation Alliance» (BRAIA), 
«China Association for 
International S&T Cooperation», 
«University Alliance of Silk Road» 
(UASR) та ін.·    Досягнуто домовлено-
стей про реалізацію конкрет-
них спільних академічних 

і науково-технічних проектів за напрямами роботи ХАІ із двома центрами 
Міністерства освіти КНР, 14 ЗВО, 11 НДІ та організаціями, 18 виробничими 
компаніями, керівництвом трьох зон економічного розвитку, трьома техно-
парками КНР, чотирма центрами трансферу технологій та ін.

РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ 
ПЕРШОГО ЕТАПУ ПРОЕКТУ «КИТАЙ»

Запрошуємо кафедри, дослідницькі групи, 
лабораторії та технічні центри ХАІ взяти активну 
участь у практичній реалізації проектів з наши-
ми новими партнерами за напрямами:
 – дослідження у сфері аеродинаміки 

та проектування аеродинамічних труб; 
 – дослідження динаміки польоту;
 – проектування та виробництво легких 

літаків, автожирів та вертольотів;
 – проектування нових конструкцій 

та систем БПЛА;
 – плазмові технології;
 – технології 3-D друку;
 – системи керування та діагностики 

газотурбінних двигунів;
 – проектування та виробництво двигунів 

малої тяги;
 – технології та обладнання для нанесення 

захисних та відновних покриттів;
 – технології та обладнання композитного 

виробництва та ін. 
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ДВА СТОРІЧНИХ ЮВІЛЕЇ В ОДИН ДЕНЬ
Знаково і доленосно, що 27 листопада 2018 року в Україні відзначали одночасно 

два ювілеї – сторіччя Національної академії наук України та вельмишановного Бориса 
Євгеновича Патона, який є її президентом понад півстоліття! Унікальним беззапереч-
ним фактом є встановлені ним світові рекорди: він – єдиний у світі старійшина за своїм 
віком президента і єдиний президент державної Академії наук, який є її однолітком! 

Увесь світ знає Бориса Патона як розробника теоретичних основ створення автома-
тів і напівавтоматів для дугового зварювання, нових металевих матеріалів, зварюваль-
них джерел живлення, одного з розробників методу електрозварювання м’яких тканин, 
а також – як директора Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України, 
генерального директора Міжгалузевого науково-технічного комплексу «Інститут елек-
трозварювання імені Є. Патона», президента Міжнародної асоціації академій наук. 
Борис Євгенович – двічі Герой праці, Заслужений винахідник, Лауреат численних пре-
мій. Він перший отримав звання Героя України. Майже двадцять іноземних академій 
прийняли за честь його до своїх лав як видатного науковця!

Зичимо ювілярові здоров’я, наснаги та віримо, що українська наука має світле май-
бутнє і розквітне ще більше і в Україні, і в світі!

Тамара Цепляєва, к. т. н., професор ХАІ

КОНФЕРЕНЦІЯ «ІКТМ’2018»
20 листопада 2018 року ректор Микола Нечипорук привітав науковців ХАІ із почат-

ком роботи цьогорічної Всеукраїнської науково-технічної конференції «Інтегровані 
комп’ютерні технології в машинобудуванні – ІКТМ’2018».

Д.т.н., проф., зав. каф. 203 Сергій Єпіфанов розпочав пленарне засідання своєю до-
повіддю, яку присвятив 110-річчю з дня народження відомого інженера-конструктора 
авіадвигунів, академіка Архипа Люльки. Аспірант каф. 301 Олександр Челядін розпо-
вів про алгоритм розпізнавання облич, а асистент каф. 401 Антон Царіцинський – про 
методику моделювання елемента конструкції космічного апарата. 

Наступними днями конференція працювала за шістьма секціями, згуртувавши на фа-
культетах і кафедрах сотні яскравих особистостей – талановитих науковців, які зробили 
гарні доповіді за напрямами аеродинаміки, сучасних технологій у виробництві двигунів, 
проектування автоматичних і автоматизованих систем керування, конструкції ЛА, радіо-
технічних та комп’ютерних систем; економіки і управління проектами тощо.

Бажаємо всім учасникам «ІКТМ’2018» нових наукових відкриттів та їх практичної 
реалізації, а також – професійного розвитку й творчих успіхів!

Редакція газети «За авіакадри»

Наприкінці жовтня 2018 року 
у Києві проходила Десята міжнарод-
на виставка «Інноватика в сучасній 
освіті», за підсумками якої наш уні-
верситет отримав Почесне зван-
ня «Лідер інновацій в освіті», а також 
диплом за активну участь і пре-
зентацію інноваційних технологій 
навчання.
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ВІТАЄМО! Щиро вітаємо вчених ХАІ, яким призначено стипендії  та подовжено 
виплату стипендій Кабінету Міністрів України  для молодих вчених:

 Андрія Кондратьєва, д.т.н., доцента каф. 401, зав. каф. 401; 
 Владислава Середу, д.т.н., доцента каф. 401;
 Володимира Павлікова, д.т.н., с.н.с., в.о. проректора з наукової роботи;
 Семена Жилу, к.т.н., доцента каф. 501, в.о. зав. каф. 501.
Ваші досягнення сприяють подальшому зростанню престижу ХАІ у науковому середовищі. 

Вся спільнота ХАІ бажає Вам не зупинятися на досягненнях сьогодення і примножувати успіхи за обра-
ними професійними напрямами! 



Вже стало доброю традицією прово-
дити на кафедрі інформаційних технологій 
проектування відкритий учнівський кон-
курс юних програмістів «Хочу в IT» серед 
учнів загальноосвітніх шкіл Харкова. На 
початку листопада в ХАІ відбувся цей захід.

«Останні два роки восени, в рамках 
конкурсної програми позашкільних піз-
навальних заходів, ми приймаємо в уні-
верситеті обдаровану, таловину молодь 
Харківщини. Кожного року вдоскона-
люємо цей захід, аби школярам було 
цікаво та захопливо, бо інтерес – це під-
валина, на якій можна будувати змістовну 
базу знань», – наголосив Дмитро Крицький, 
співорганізатор конкурсу, доцент кафедри 
інформаційних технологій проектування.

Цьогоріч розширеним складом команд 
(понад 90 учасників) школярі проходили 

різнопланові завдання у галузі інформацій-
них технологій проектування: 3D-принтер, 
колісні роботи на «Arduino»-платформі, 
завдання з основ web-програмування, 
вікторина «Не для «чайників», інтерактив-
на карта відвідувача тощо. У розпалі су-
перництва та жаги до перемоги команди 
боролися за головні нагороди від компа-
ній «Grid Dynamics», «Intetics», «Перший 
інститут надійного ПЗ», «Kharkiv IT Cluster», 
«Telesens», «Distributed Lab» та ін.

«Ми намагаємось показати молоді різ-
номаніття IT-індустрії, занурити у специфі-
ку професії та дати можливість на практиці 
відчути себе чи то інженером прикладного 
програмного забезпечення, чи то Web-
розробником, чи стати першокласним 
спеціалістом зі створення і розробки 
комп’ютерних ігор. Основне завдання ви-
кладача – показати шляхи професійного 
розвитку, а який з них обере учень – суто 
індивідуальне питання», – поділилась 
думками Юлія Пащук, організатор заходу, 
старший викладач кафедри інформацій-

них технологій проектування, представник 
компанії «Howdy Digital».

Ще один конкурсний день для школя-
рів пройшов на енергійній хвилі пізнання 
нового, цікавого та практичного. Всупереч 
завантаженому вихідному дню, учасники 
отримали багато позитивних емоцій та 
корисних знань, які допоможуть їм визна-
читися щодо напряму своєї професійної 
кар’єри.

Організатори вдячні авторському 
колективу «Kurtsev PRO» та особисто го-
лові Громадської ради при ХОДА, пре-
зиденту Всеукраїнського студентського 
братства «Еліта Нації» Олексію Курцеву за 
підтримку у проведенні цього заходу.

Колектив кафедри інформаційних 
технологій проектування

З 14 по 17 жовтня у Нанкінському університеті аеро-
навтики та астронавтики (NUAA) в Китаї відбувся семі-
нар «AWADE’2018», присвячений 60-річчю польоту першого 
китайського літака JJ-1. У заході взяли участь 49 студентів 
з 13 країн (Китаю, України, Росії, Німеччини, Румунії, Литви, 
США, Австралії, Узбекистану, Мадагаскару, Гани, Конго 
і Кенії). У рамках «AWADE’2018» пройшов конкурс з проек-
тування авіаційної техніки серед студентів. Участь у конкурсі 
взяли 26 бакалаврів і магістрів з трьох університетів: NUAA, 
ХАІ і Казанського авіаційного університету (Росія). Журі 
було представлено 14 доповідей студентів. Наш універси-
тет представили студенти кафедри проектування літаків та 
вертольотів Даніїл Єрмолов (гр. 140), Владислав Поляков 
(гр. 140), Руслан Постольников (гр. 161МП), Єгор Татаренков 
(гр.  150МН). Переможцем цього міжнародного конкурсу 
став Владислав Поляков, який посів I місце! ХАІ пишається 
тобою, Владиславе, і бажає подальших професійних успіхів!

«КРАЩИЙ СТУДЕНТ ХАІ»
15 листопада, за форматом церемонії нагородження 

премії «Оскар», в ХАІ пройшов щорічний конкурс, в якому 
відзначили переможців за 14 номінаціями: Наталю Козачок, 
гр. 657уп (кращий староста); Катерину Крачун, гр. 726ю; 
Юлію Скачко, гр. 631уп; Ростислава Літвінова, гр. 448 (кра-
щі за успішністю); Павла Пілецького, гр. 355а (кращий 
студент-науковець); Крістіну Білецьку, гр. 753лм (краща ви-
пускна робота бакалавра); Ганді Яш Виджайкумара, гр. 143F 
(кращий іноземний студент); Катерину Мазорчук, гр. 345 
(краща спортсменка); Анастасію Андреєву, гр. 550м (найта-
лановитіша); Микиту Нестеренка, гр. 426 (кращий профорг); 
Аліма Барієва, гр. 231ст (кращий працівник студради гур-
тожитків); Василя Спаського, гр. 138 (кращий олімпієць); 
Леоніда Заїку, гр. 239пст (кращий працівник ДНД), Анастасію 
Стрєлкіну, каф. 503 (кращий аспірант). «Отримати нагороду 
і звання кращої поміж 7 000 студентів ХАІ – дуже почесно! 
Нехай цей конкурс стане мотивацією для всіх, хто ще не от-
римав цього високого звання. Докладіть завтра ще більше 
зусиль, ніж сьогодні, – і наступного року саме Ви можете ста-
ти найкращим!», – побажала А. Андреєва.   

Микола Данченко, ст. 367 гр.

«ХОЧУ В IT»
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12 – 16 листопада 2018 року в ХАІ пройшов форум «Work 
Week 2018», присвячений тижню презентацій роботодавців. 
Форум вже став традиційним осіннім університетським за-
ходом, організаторами якого, як і раніше, є відділ сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників та Первинна 
профспілкова організація студентів ХАІ.

Протягом тижня студенти мали змогу ознайомитись з пре-
зентаціями компаній, програмами стажувань або практик та 
пройти тестування. Наприкінці кожного дня на студентів чека-
ли розіграші призів від ППОС ХАІ.

Представник міжнародної IT-компанії «ZONE3000» 
Владислав Шевченко розповів, що понад 17 років компанія 
надає послуги з технічної підтримки для користувачів з усьо-
го світу (здебільшого – з Європи і США), а саме займається 
реєстрацією доменів, хостингом, SSL-сертифікатами. Саме ці 
навички знадобляться потенційним кандидатам на відкриту 
вакансію Customer Support Specialist. Технічна підтримка здійс-
нюється англійською мовою, тому головна вимога до цієї вакан-
сії – знання граматики англійської мови на рівні Intermediate 
і вище. В компанії є внутрішній проект зі вдосконалення англій-
ської мови працівників «English Crash Courses». Для підвищення 
технічного рівня спеціалістів компанія проводить спеціалізо-
ване навчання, що оплачується як повноцінний робочий час. 
Офіси «ZONE3000» є у Львові і Дніпрі, а головний український 
офіс працює у Харкові.

Компанія «Procter & Gamble» має три офіси в Україні: 
в Києві, Борисполі та Покрові (Дніпропетровська обл.). «P&G» 
виробляє  найвідоміші бренди побутової хімії та засобів гі-
гієни: «Gillette», «Ariel», «Head & Shoulders», «Braun», «Oral-B», 
«Pampers», «Always», «Gala» тощо. Представники покровського 
філіалу Оксана Зозуля, Андрій Ткаченко (випускник каф. 504) та 
Маргарита Гощук розповіли про свій шлях до компанії, про її ос-
новні стратегії, а також про сприятливі умови праці і достатньо 
високий рівень заробітної плати. «P&G» запрошує на роботу 
студентів 3 – 6 курсів технічних спеціальностей або вчорашніх 

випускників із високим рівнем володіння англійською мовою. 
Усі охочі пройшли тестування, за результатами якого можна 
влаштуватися на роботу до компанії.

Компанію ТОВ «БІІР Україна» представили інженери-кон-
структори Сергій Журавель (випускник каф. 103) і Всеволод 
Проценко та інспектор з кадрів Марина Стягайло. «BIIR» було 
засновано у 2008 році в Данії (м. Орхус). Колектив компанії скла-
дається із потужної команди інженерів, менеджерів проектів 
і конструкторів. Сфера діяльності компанії – вітроенергетика та 
інші відновлювальні джерела енергії, видобуток і транспорту-
вання газу та нафти. У 2013 році, як визнання кваліфікації укра-
їнських технічних спеціалістів, засновниками компанії було 
відкрито український офіс, адже більшість працівників «BIIR» – це 
інженери-конструктори, інженери-електрики, механіки. Вони 
мають добре проектувати, проводити розрахунки будь-якої 
складності, працювати із конструкторською і технічною докумен-
тацією. ТОВ «БІІР Україна» пропонує захоплюючу і цікаву роботу 
в професійному та особистісному аспектах, безліч різноманітних 
інженерних завдань. Компанія забезпечує офіційне працевлаш-
тування і конкурентну заробітну плату, підтримує прагнення  
штату у вдосконаленні англійської мови. У компанії відкрито ва-
кансії інженера з міцності, інженера-конструктора, інженера ви-
соковольтного обладнання та Еmbedded developer.

Формат заходу ще раз підкреслив його актуальність, спри-
явши відкритому діалогу між студентами та представниками 
компаній. А це, в свою чергу, стане в нагоді багатьом студентам 
і випускникам ХАІ, розширюючи їхні професійні можливості та 
вдосконалюючи комунікативні навички.

      

Олена Цегельнік, іженер I категорії відділу сприяння 
працевлаштуванню студентів та випускників

 «WORK WEEK 2018» В ХАІ

     Promotion_job@khai.edu                    trudoustroystvo_khai

/trudoustroystvoKHAI

20 жовтня і 17 листопада 2018 р., в рамках Днів відкритих дверей, ХАІ зустрів шко-
лярів, які ознайомилися з факультетами і кафедрами, поспілкувавшись з викладача-
ми, отримали інформацію про спеціальності, освітні програми, правила прийому на 
навчання у 2019 р. і про те, як подати документи і обрати предмети для здачі ЗНО. 
Майбутні абітурієнти відвідали тематичні екскурсії, на власні очі побачили новітні роз-
робки ХАІ, взяли участь у майстер-класах, конкурсах та розіграшах призів. Кількість 
учасників обох заходів – близько семиста відвідувачів зі Львова, Глухова, Запоріжжя, 
Нікополя, Покрова, Миколаєва, Полтави, Маріуполя, Харкова і області. 

Дякуємо всім викладачам, студентам ХАІ і нашим гостям за активну участь! Дорогі 
школярі, шановні абітурієнти! До нових зустрічей у 2019 р. на наступних Днях відкри-
тих дверей ХАІ 10 січня, 9 лютого, 16 березня і 16 червня!

Ольга Кузьменко, випускаючий редактор ЦЗГ ХАІ

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО РОДИНИ ХАІ, ШКОЛЯРІ!
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Інколи здається, що без участі ХАІ не проходить жодної 
значної події у Харкові. Наш університет підтримує не тільки 
освітні та інноваційні заходи, розвиток науки, але й долуча-
ється до мистецтва у його найчистішому прояві. 28 жовтня 
2018 року колектив ХАІ, гості і друзі університету безкоштовно 
відвідали дивовижний музичний захід «Як народжується опера 
Джузеппе Верді «Аїда» від відомих нідерландських майстрів – 
режисера-постановника Марка Кроне і диригента-постановни-
ка Іруна Вейєринга. 

«Я творчо взаємодію з диригентом Іруном Вейєрингом 
і художнім керівником, головним диригентом Академічного 
хору ім. В. Палкіна Андрієм Сиротенком понад 20 років. Ми 
завжди хотіли працювати разом, щоб створити надзвичай-
не. У Харкові ми створюємо новий тип опери. Ми вивчаємо 
багато витончених рухів, самовдосконалюємося у виконанні 
арій, разом осягаємо величне», – зізнається Марк Кроне.

Народження опери у такому складі – заслуга великої ко-
манди професіоналів: ТОВ «KHARKIV CITY OPERA AND BALLET», 
Академічного оркестру і хору Харківської обласної філармонії, 
її директора і головного диригента Юрія Янка, концертмейстера 
оркестру Ігоря Шаповалова, солістів Одеського Національного 
академічного театру опери та балету Олега Злакомана (партія 
Радамеса), Київської національної опери України ім. Т. Шевченка 
Алли Родіної (партія Аїди), Дніпропетровського академічного 
театру опери та балету Ольги Ус (партія Амнеріс) і багатьох ін-
ших. Окрему подяку хочеться висловити ректорові ХАІ Миколі 
Нечипоруку, адже саме за його сприяння в університеті вперше 
було проведено культурний захід такого масштабу.

«Аїда» присвячена коханню. Нам демонструють стародав-
ній Єгипет. Розгортається війна між єгиптянами та ефіопами. 
У центрі подій – стосунки між начальником варти Радамесом 
і рабинею Аїдою (насправді, донькою ефіопського царя). 
Традиції жанру дотримано. Тандем гострий і пристрасний, 
немов це Трістан і Ізольда, Амур і Психея, Джек Доусон і Роза 
Келверт. У повітрі вирували вічні теми: батьки й діти, заздрість 
і ненависть, вірність і самопожертва заради іншої людини. 
Кожному герою віриш з першого слова, з першого погляду.

Костюми й реквізит – справа уяви, оскільки показ опе-
ри – допрем’єрний. Увесь простір зали заповнювала музика 
Верді, передаючи глядачам душевний стан героїв. Піднесений 
або трагічний спів артистів спонукав серце битися частіше. 

Здавалося, що досягти величі і персонажів, і виконавців немож-
ливо. Спочатку все сприймалося як тепле сонце. За декілька 
сценарних фрагментів на глядачів спустилася чавунна злива, 
потім – лагідне чергування піано флейти і арфи, а далі – надрив-
ні звуки труб, літавр і барабану... 

 «Хочу сказати, що отримала велике задоволення під час 
виконання ролі. Дякую всім, хто мав ідею створити такий 
проект. Це люди, які займаються справою із великим захо-
пленням. Для мене велика удача – стати частиною цієї ко-
манди», – з радістю говорить переможниця IV Міжнародного 
конкурсу оперних співаків ім. С. Крушельницької (м. Львів), лау-
реат міжнародних конкурсів Алла Родіна.

Італійська мова бездоганна. Немов мир був повитий найто-
ншими нитками, якими лилася космічна енергія. Ніби райський 
птах повертався у пурпурні кущі з водопою і випадково потра-
пив до ХАІ, опромінивши присутніх своїм співом.

Оркестр Харківської обласної філармонії грав професійно 
і натхненно. Арфістка Олександра Дьяченко згадує: «Репетиції 
були конструктивними і гармонійними: я і мої колеги задово-
лені. Я вважаю виступ вдалим».

Чекаємо на прем’єрний показ «Аїди» у березні 2019 року 
у Харківській обласній філармонії!

Максим Зубков, ст. 340 гр., випускаючий редактор ЦЗГ ХАІ

Колектив ХАІ висловлює глибокі і щирі співчуття рідним та близьким Юрія 
Логвінова, директора ТОВ «KHARKIV CITY OPERA AND BALLET», у зв’язку з непоправ-
ною раптовою втратою дорогої людини 26 листопада 2018 року. Без його професій-
ного керівництва, любові до мистецтва, захопленості, пристрасті і віри в успіх «Аїди» 
ця постановка не була б реалізована взагалі. Світла пам’ять про цю енергійну і талано-
виту людину, яка присвятила себе служінню мистецтву, продовжує жити в серцях тих, 
хто знав і поважав Юрія Миколайовича.

В
ЕЧІР ДЖУЗЕППЕ ВЕРДІ В ХАІ

«Гордість і радість викликає творчий експеримент, що було 
проведено в ХАІ, у повній відповідності з європейською практикою, 
спільно з оркестром Харківської обласної філармонії. На часі, у не-
легкий для бюджетників період, сучасна опера безкоштовно крокує 
до викладачів і студентів. У неділю актову залу сповнили глядачі. 
3,5 години, за умови виконання опери мовою оригіналу, промайнули 
дуже швидко. Глядачі близько 10 хвилин аплодували стоячи. Окрім 
задоволення, мене супроводжувало відчуття причетності до по-
дії історичного, всеукраїнського, а не локального, значення. Чи була 
критика? Ще б пак. Мовляв, декорацій і костюмів немає, солістка 
кульгала, режисер і хореограф чомусь з’являлися на сцені і само-
стійно(!) переносили стільці. Але я певен, що існування критики – 
ще одне підтвердження успішності новаторства, адже тільки 
неідеальні речі є досконалими. Спасибі всім, хто був причетний до 
цієї радості! Слава ХАІ!»

Максим Жидко, зав. каф. психології, канд. псих. наук

ВЕЧІР ДЖУЗЕППЕ ВЕРДІ В ХАІ

11 / 30 листопада 2018 р.

7

К
УЛ

ЬТУРН
Е Ж

И
ТТЯ

«В ХАІ пройшов масштабний культурний захід – допрем’єрний 
показ опери Дж. Верді «Аїда»! Особливість постановки полягає 
у тому, що глядачі стали одночасно і учасниками вистави, і гля-
дачами з мінімальним втручанням режисера – безумовно, геніаль-
ного Марка Кроне! Неймовірні враження залишилися від роботи 
диригента Іруна Вейєринга, який по-доброму жартував під час по-
становки. Спів артистів зачаровував, оркестр грав бездоганно! 
Дивлячись в очі здивованих глядачів – співробітників, студентів 
і гостей нашого університету – легко читалися захоплення і зди-
вування. Велике спасибі ректору М. В. Нечипоруку за це грандіозне 
свято в ХАІ!»

Володимир Павліков, в. о. проректора з наукової роботи



Наприкінці жовтня переможці 
конкурсу «Програміст», організова-
ного БФ Б. Колеснікова, відвідали най-
більшу всесвітню виставку електроніки 
і ІТ «Сeatec Japan» в Токіо. Переможцями 
стали 6 команд, дві з яких – із ХАІ!

Вітаємо молодих айтішників України, 
програмні розробки яких визнані най-
кращими на хакатоні «Social IT»: студен-
тів каф. 105 Євгенію Стрельник, Віру 
Качуровську, Ганну Шевченко, Богдана 
Колінка, каф. 603 Дениса Бєлова, 
Катерину Костян, Дар’ю Полтавську, 
каф. 503 Микиту Шматка, Ярослава 
Бершадського, Ілону Зелінко та їхніх нау-

кових керівніків! Дякуємо за вашу працю! 
Бажаємо не зупинятися на досягненнях!

«Ми створювали сервіс соціально-
го таксі для людей з обмеженими мож-
ливостями. Радіємо з того, що наша 
робота визнана однією з найкращих! 
Обов’язково втілимо проект в життя!»,  – 
говорить Є. Стрельник, капітан коман-
ди «Телега» (рос.).

Команда «Belov’s Four» представи-
ла мобільний додаток, що допомагає 
людям із проблемами зору зрозуміти, 
яка маршрутка підходить до зупинки, 
яка маршрутка їм потрібна, які зупинки 
вони проїзджають і на якій їм потрібно 
виходити.

В Японії студенти провели 4 дні 
і побачили там роботів-собак нового по-
коління, залізних кулінарів, електромо-
білі, мікроконтролери. Не обійшлося без 
штучного інтелекту, доповненої реально-
сті і т.ін. Для студентів було організовано 

екскурсію містом Токіо із відвідуванням 
о. Одайба з японською Статуєю Свободи, 
району Сібуя, храму Мейдзі, Східного 
саду в Імператорському палаці тощо.

«Програміст» був найскладнішим кон-
курсом з усіх, один лише хакатон тривав 
цілу добу! Я, напевно, хвилювався більше, 
ніж учасники. Чиїсь проекти матимуть 
прикладне застосування, інші – ні, але не-
хай це не зупиняє жодного студента на 
шляху до успіху. Молоді, яка візьме участь 
у «Програмісті – 2019», бажаю перемоги, 
а хороші призи ми гарантуємо!», – підкрес-
лив Президент Фонду Борис Колесніков.

 Прес-служба ХАІ

НАШІ СТУДЕНТИ – НАЙКРАЩІ АЙТІШНИКИ УКРАЇНИ – 
В ЯПОНІЇ

«СЦЕНА НАПРОКАТ’2018»
Щорічне талант-шоу 

знову допомогло пока-
зати себе новим і вже 
знайомим зіркам ХАІ. 
Конкурс пройшов «на 
одному диханні»: на гля-
дачів чекало вражаюче 

видовище. Переможцем стала ст. каф. 301 Олена Циганкова, 
яка бездоганно виконала пісню «Sober» та підкорила журі 
своїми танцювальними здібностями. «Срібло» отримала 
воркаут-група «Barstylers» на чолі з Віталієм Харламовим. 
Ст.  ф-ту № 1 Максим Кікоть та Тимофій Макаренко, 
ст. каф.  302, посіли III місце. Всі учасники отримали грамоти 
лауреатів конкурсу та цінні сертифікати від спонсорів.    

Микола Данченко, ст. 367 гр.

«ЗРОБИМО ЦЕ РАЗОМ!»
Під таким гас-

лом в ХАІ пройшли 
одразу два непере-
вершених ювілейних 
концерти відомого теле-
візійного гумористично-
го шоу «Ліга сміху». Своє 

5-річчя колектив відзначає масштабним туром, безкоштов-
но виступаючи у ЗВО України. На сцені зустрілися 4 коман-
ди: «Луганська збірна», «Ніколь Кідман», «Стадіон Діброва» 
і студентська команда КВН ХАІ! Під час виконання фінальної 
пісні усі присутні увімкнули ліхтарики телефонів, створив-
ши дивовижну атмосферу, і передали естафету наступному 
університету.  

Ольга Кузьменко, випускаючий редактор ЦЗГ ХАІ
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НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕКАНІВ:
по факультету авіаційних двигунів – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий 
ступінь – доктор технічних наук, вчене звання – професор, стаж науково-педагогічної робо-
ти – не менше 10 років;
по факультету програмної інженерії та бізнесу – 1 посада, вимоги до претендентів: 
науковий ступінь – доктор або кандидат наук або вчене звання – професор або доцент, стаж 
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ АСИСТЕНТА
по кафедрі психології – 1 посада, вимоги до претендентів: освіта – вища за фахом 
кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 1 року.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті. 
До обов’язкових документів, які подаються на конкурс, входять: заява на ім’я рек-
тора про допуск до участі у конкурсі, документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, 

список наукових праць, винаходів, науково-методичних публікацій.
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