
За підтримки ректора ХАІ М. Нечипорука, Департаменту з під-
вищення конкурентоспроможності регіону ХОДА, індустріальних 
компаній, партнерів, спонсорів, в ХАІ вперше пройшов масштаб-
ний захід «KhAI Innovate». Організацією фестивалю займався Центр 
розвитку інновацій і міжнародного науково-технічного співробітни-
цтва ХАІ. Учасникам презентували винаходи факультетів, «живий» 
трансформер, світлове шоу, наукові «розваги». Роздинкою заходу 
став конкурс стартапів. Вражень вистачить надовго.

Мета, яку поставили перед собою організатори, – активізувати мо-
лодь, мобілізувати творчі сили студентів і абітурієнтів, зміцнити зв’я-
зок «ЗВО – підприємство», зробити внесок у розвиток науки в Україні. 
За талановитими створювачами та ідейними натхненниками спосте-
рігали представники 35 компаній, готуючись розкривати кейси з дов-
гостроковими контрактами. 

«Перспективні ідеї, перетворившись з ескізів на папері на комер-
ційний продукт, отримали шанс стати надбанням нації. Цьому сприя-
ють не тільки державні стипендії, але й взаємодія з іншими країнами, 
що призводить до створення спеціальних фондів і грантів. Наразі ХАІ 
вже працює з США, Китаєм, Індією, Туреччиною», – говорить помічник 
ректора з інноваційної діяльності Сергій Маркович.

Чимало учасників фестивалю зацікавилися розробками факуль-

тету СУЛА – моделями НДІ проблем фізичного моделювання режимів 
польоту літаків – мініатюрною ракетою, рульовими поверхнями ЛА, 
колісними роботами, роботом LEGO тощо. Багато питань отримали 
спеціалісти лабораторії холодного газодинамічного напилення. Коли 
школярі після побаченого вирішують вступати до ХАІ, викладачі роз-
повідають про кафедральні досягнення, «акули» бізнесу виступають 
на сцені з мотивуючими промовами, легко загубитися у цьому вимірі. 

Після відкриття фестивалю ректором ХАІ Миколою Нечипоруком 
слово передали директору Департаменту з підвищення конкуренто-
спроможності регіону ХОДА Надії Кривицькій. Також до молоді звер-
нулися депутат Верховної Ради Олександр Грановський, директор 
мережі фітнес-клубів «Малібу» Дмитро Чорний, молодий науковець 
з США Вільям Меркер та ін. Ведучий залучав учасників до інтеракти-
вів, жартував, розігрував Digital&Smart-призи. Для всіх присутніх було 
організовано фуд-корт з тістечками і кавою.

Яскраві фото, потиск рук, оплески, велика кількість молоді, яка 
прагне реалізувати свої найсміливіші креативні ідеї і продемонстру-
вати прогресивні винаходи, дають зрозуміти, що наступний фести-
валь об’єднає ще більшу кількість учасників.

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

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, СТУДЕНТИ, ДОРОГІ ДРУЗІ ХАІ!
Завершився 2018 рік. І хоча він був непростим, але наш колектив гідно завершив його. 

Ми вдало провели Міжнародний студентський форум, вперше – фестиваль інновацій, 
відкрили представництво національного руху «Індустрія 4.0», налагодили співробіт-
ництво з Китаєм та Туреччиною. Молодим вченим ХАІ призначено стипендії Кабінету 
Міністрів України. Свята «День ХАІ» і «Посвята в студенти» об’єднали у стінах ХАІ ке-
рівників відомих підприємств України – наших партнерів. Ми встановили Національний 
рекорд України, реконструювали легендарний літак МіГ-17, увічнили пам’ять видатного 
ректора ХАІ М. А. Масленникова, встановивши йому меморіальну дошку, відкрили сте-
лу «Я люблю ХАІ». Випускник ХАІ О. Кононенко вчетверте полетів у космос.

Я вдячний всім вам, дорогі хайовці, за сумлінну працю і відданість обраній справі! 
Сердечно вітаю колектив ХАІ, студентство, випускників по всьому світу, усіх наших 
партнерів і друзів з Новим 2019 роком! Нехай він принесе нам мир, здоров’я, добробут, 
нові професійні і творчі здобутки!

Ректор ХАІ Микола Нечипорук
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Ф і н а л о м 
заходу стало при-

судження грошових ви-
нагород на загальну суму 

понад 20 тис. грн. за кращі 
стартапи за трьома катего-

ріями: соціальні проекти, 
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та IT-інновації.
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ХАІ немов шкатулка: відкриваєш її і від золотого 
сяйва коштовностей мов перехоплює подих. І немає 
такої геометричної форми, яка була б зайва у цій ара-
бесці. 20 грудня 2018 року в актовій залі ректор Микола 
Нечипорук привітав колектив університету із ювілейним, 
двадцятим конкурсом професійної майстерності «Ікари ХАІ».

Після виступу колективу вокальної студії співробітників ХАІ 
розпочалася офіційна церемонія нагородження найкращих 
працівників університету, ведучими якої були Олександр 
Кушнаренко і Шамсія Мусаєва. 

Лауреатів відзначили за десятьма номінаціями:
НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ НАУКОВЕЦЬ»

I місце – Лукін Володимир Васильович, завідуючий ка-
федрою інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. 
Зеленського, д.т.н., проф.;

II місце – Середа Владислав Олександрович, доцент ка-
федри конструкцій і проектування ракетної техніки,  д.т.н.;

III місце – Жихор Олена Борисівна, завідуючий кафедрою 
економічної теорії, д.екон.н., проф.;

III місце – Назін Володимир Іосифович, доцент кафедри 
теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних 
систем, к.т.н., доц.

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ 
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН»

I місце – Федотов Михайло Миколайович, професор ка-
федри проектування літаків та вертольотів, к.т.н., доц.;

II місце – Голованова Майя Анатоліївна, доцент кафедри 
економіки та маркетингу, к.т.н., доц.;

III місце – Фірсов Сергій Миколайович, професор кафе-
дри електротехніки, д.т.н., доц.

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН»
I місце – Філіпковська Лариса Олексіївна, доцент кафе-

дри економіки та маркетингу, к.т.н., доц.;
II місце – Абрамов Олександр Дмитрович, доцент кафе-

дри аерокосмічних радіоелектронних систем, к.т.н., с.н.с.;
III місце – Постніков Володимир Миколайович, доцент 

кафедри електротехніки.

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ МОЛОДИЙ НАУКО-
ВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК»

I місце – Чумаченко Дмитро Ігорович, до-
цент кафедри інформатики, к.т.н.;

II місце – Феоктистова Олена Ігорівна, стар-
ший викладач кафедри менеджменту, к.т.н.;

III місце – Абрамова Вікторія Валеріївна, до-
цент кафедри інформаційно-комунікаційних техно-

логій ім. О.О. Зеленського, к.т.н.
Окремою грамотою був нагороджений Жила 

Семен Сергійович, в. о. завідучого кафедрою аерокос-
мічних радіоелектронних систем, доцент кафедри аеро-

космічних радіоелектронних систем, к.т.н.
НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ НАСТАВНИК СТУДЕНТСТВА»

I місце – Руденко Наталія Володимирівна, доцент кафе-
дри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханіч-
них систем, к.т.н., доц.;

II місце – Стрєлкіна Анастасія Андріївна, асистент кафе-
дри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки;

III місце – Малєєва Юлія Анатоліївна, доцент кафедри 
інформаційних управляючих систем, к.т.н.

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ФАХІВЕЦЬ 
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»

I місце – Шовкопляс Юлія Миколаївна, старший лаборант 
кафедри прикладної лінгвістики;

II місце – Чабаненко Андрій Олегович, завідуючий ла-
бораторією кафедри композиційних конструкцій і авіаційного 
матеріалознавства;

III місце – Харченко Андрій Анатолійович, завідуючий 
лабораторією відділу заочної (дистанційної) освіти Центру 
освітніх послуг.
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«ІКАРИ ХАІ»: 
ЗІРКИ БІЛЯ СОНЦЯ 

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
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ВИДАТНИЙ ФІЗИК 
     АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ ТАРАН

ХАІ – кузня талантів. Університет не 
тільки випускає, але й приймає до сво-
їх «працьовитих долонь» майстрів. Один 
з них – доктор технічних наук, завідую-
чий кафедрою 505 Анатолій Таран, який 
12 грудня 2018 року став переможцем 
двадцятого обласного конкурсу «Вища 
школа Харківщини – кращі імена» 
у номінації «Викладач фундаментальних 
дисциплін». 

Майбутній вчений народився 
19 січня 1949 року у Чернігівській облас-
ті. Батько працював помічником началь-

ника штабу громадянської оборони на 
заводі «Радіоелемент». 

У дитинстві Анатолій Олексійович 
багато читав і захоплювався спор-
том. З 1956 до 1966 року навчався 
у середній школі рідного села Охіньки. 
Навчаючись у старших класах школи, 
визначився з подальшим напрямом про-
фесійної діяльності. Після закінчення 
фізичного факультету Харківського дер-
жавного університету ім. О. М. Горького 
(зараз – Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна) він 
стає інженером Української філії нау-
ково-дослідного інституту технології 
машинобудування, а у 28 років – аспі-
рантом Науково-дослідного інституту 
монокристалів.

Час йшов, досвід і навички зроста-
ли пропорційно. Анатолій Олексійович 
почав працювати на посаді молодшого 
наукового співробітника, згодом – нау-
кового співробітника.

1987 рік став вирішальним у кар’єрі 
вченого. Він починає працювати в ХАІ. 
Багаторічна відданість улюбленій справі 
дає свої результати: талановитий фізик 

стає доцентом кафедри, кандидатом 
фізико-математичних наук, старшим 
викладачем, а з квітня 2002 року – завід-
уючим кафедрою 505.

Кропітка праця приносить свої пло-
ди: випускається значна кількість науко-
вих робіт, серед яких «Локальна робота 
виходу деформованого монокристалу 
вольфраму», «Зміна емісійних властивос-
тей монокристалу гексабориду ланта-
на при імплантації іонів кисню» та інші. 
Окрім роботи у ХАІ, Анатолій Таран про-
водить заняття зі студентами заочного 
факультету в Черкасах та філії факультету 
авіаційних двигунів у Запоріжжі на під-
приємстві «Мотор-Січ».   

У 2012 році Анатолій Олексійович 
отримує науковий ступінь докто-
ра технічних наук із спеціальнос-
ті «Матеріалознавство», за два роки стає 
професором кафедри фізики.

Позаду – тріумфальна арка, за-
раз – шлях із роз і оплесків. Чекаємо, 
Анатолію Олексійовичу, нових перемог 
у фізиці!

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

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ФАХІВЕЦЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

I місце – Ситник Наталя Іванівна, завідуючий лаборато-
рією мобільності студентів факультету з підготовки іноземних 
громадян;

II місце – Барздун Олена Василівна, провідний інженер 
навчально-аналітичного відділу;

III місце – Кузьменко Лариса Олександрівна, начальник 
редакційно-видавничого відділу.

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ФАХІВЕЦЬ
 АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДДІЛІВ 

ТА СЛУЖБ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
I місце – Самченко Світлана Олександрівна, спеціаліст 

І категорії відділу кадрів;
II місце – Кузьменко Анна Василівна, бухгалтер І категорії 

бухгалтерії;

III місце – Чумак Світлана Євгеніївна, провідний еконо-
міст планово-фінансового відділу.

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ФАХІВЕЦЬ 
ІНЖЕНЕРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ СЛУЖБ»

I місце – Штогрин Любов Володимирівна, економіст сту-
дентського містечка;

II місце – Козіна Тетяна Вікторівна, провідний інженер ЕТВ 
по експлуатації поліграфічної техніки (видавничий центр);

III місце – Вендін Олександр Олексійович, провідний ін-
женер відділу головного енергетика.

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ПРАЦІВНИК ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 
СЛУЖБ ТА СЛУЖБ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

I місце – Токар Сергій Олександрович, робітник, зайнятий 
комплексним обслуговуванням і ремонтом  будівель, споруд 
і обладнання (при виконанні 6 і більше професій) експлуатаці-
йно-технічного відділу;

II місце – Малєй Сергій Миколайович, слюсар-ремонтник 
(обслуговування котельного обладнання) відділу головного 
механіка;

III місце – Петренко Володимир Олександрович, елек-
тромонтер 6 розряду студмістечка.

По закінченню церемонії нагородження пройшов розіграш 
призів. Заключна частина – великий концерт для співробітників 
від артистів Харківської обласної філармонії. Публіку потішили 
жарти Романа Байрактара, здивували фокуси Юрія Урицького, 
захопив спів тенора Юрія Данільчішина.

Бажаємо всім хайовцям щастя і тепла у новому 2019 році!

Редакція газети «За авіакадри»
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ВИПУСКНИК ХАІ 
      ЗНОВУ У КОСМОСІ!

5 грудня 2018 у Зоряній залі Харківського планетарію 
ім.  Ю. О. Гагаріна відбувся урочистий захід, присвячений 90-річ-
чю почесного випускника ХАІ 1952 року, голови ГКК «Харків 
ракетно-космічний» Геннадія Михайловича Тупала. Бадьорий 
і енергійний ювіляр приймав численні вітання, слова захоплен-
ня і щирі побажання від поважних гостей, колег, дорогих друзів 
і рідних людей, серед яких були його кохана дружина Елеонора 
Робертівна, молодший син Михайло Геннадійович (старший син 

Володимир Геннадійович тривалий час успішно працював у ХАІ 
в якості керівника двох галузевих лабораторій, начальника СКБ, 
заступника проректора ХАІ з наукової роботи, він – засновник 
компанії «Вертикаль», але вже багато років очолює Науково-
дослідний інститут сталого розвитку у Москві). Директор пла-
нетарію Галина Железняк зачитала привітання ювілярові від 
другого Президента України Леоніда Кучми. Від імені колекти-
ву ХАІ Геннадія Михайловича привітав в. о. проректора з наукової 
роботи Володимир Павліков. Свято було сповнено чудовими ви-
ступами талановитих музикантів і вокалістів, серед яких – випус-
кник ХАІ, нині – оперний співак Микита Бурцев.

У залі зібралися люди, які все життя присвятили роз-
робці, створенню і експлуатації ракетно-космічної техніки. 
Саме ці люди своєю щоденною кропіткою працею прокла-
дати шлях у космос, виховували покоління у дусі космічних 
прагнень і, в прямому сенсі, «кували ракетно-космічний щит 
Батьківщини». Адже у Харкові «на космос» працювало близь-
ко 40 підприємств і 22 космонавти народилися, жили або вчи-
лися у нашому місті. 

Кожна людина в житті має можливість підкорити свою кос-
мічну висоту, прагнути до нових звершень, пам’ятаючи і цінуючи 
минуле. Такі думки супроводжували мене у той затишно-святко-
вий вічір, коли літні заслужені люди, професіонали своєї справи, 
творчі особистості тепло вітали Геннадія Михайловича і згадували 
неймовірні історії з його і свого життя.

Геннадій Михайлович пройшов зоряний шлях від випус-
кника ХАІ, інженера, керівника групи, до технічного дирек-
тора з науки заводу «Електроприлад», заступника Головного 
конструктора, Головного інженера «Харківського заводу електро-
апаратури», керівника з координації створення та впровадження 
перспективних науково-технічних розробок, заступника голови 
правління ЗАТ НТП «САУ», голови Ради науково-технічних праців-
ників-ветеранів «ХЗЕА». Він – учасник Другої світової війни, роз-
робник ракетно-космічної техніки, учасник космічних програм. 
І одна з зірок нашої галактики гідно названа ім’ям Геннадія Тупала.

За словами ювіляра, місія Громадського координаційного 
комітету «Харків ракетно-космічний», у створенні якого він брав 
участь і який очолює дотепер, – донести до сьогоднішніх школя-
рів і студентів правду про те, як освоювався космос, який внесок 
зробили у цю важку, секретну на той час, справу харків’яни – наші 
земляки, на честь яких називають зірки!

Олена Пахніна, прес-секретар

Ректорат, колектив професорсько-викладацького скла-
ду і співробітників Національного аерокосмічного універси-
тету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
вітають випускника ХАІ 1988 року, командира екіпажу кора-
бля «Союз МС-11» космонавта Олега Кононенко з успішною при-
стиковкою до МКС! Космічні іспити основний екіпаж здав 
на «відмінно».

 3 грудня 2018 року Олег Кононенко полетів у космос в яко-
сті начальника екіпажа. Для нього це вже четвертий космічний 
політ. У рамках даної експедиції космонавт проведе на орбіті 
194 дні і вийде у відкритий космос.
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Саме так, із любов’ю до рідного міста, написав у своїй кни-
зі «Харків: космічне сходження» випускник ХАІ 1962 року, 
активний член Громадського координаційного комітету «Харків 
ракетно-космічний», ветеран ракетно-космічної галузі Микола 
Іванович Ігнатьєв. Декілька екземплярів цієї книги автор подару-
вав науково-технічній бібліотеці ХАІ та музею університету.

Наше місто – одне з лідерів у ракетно-космічній галузі поміж 
міст, які створили людству шлях у космос. Велич цього не можна 
усвідомити, не знаючи, яких надзусиль було докладено для цього. 

Завдяки книзі М. Ігнатьєва читачі отримають вельми цінну 
інформацію про подвиги трудових колективів: 
 – легендарного заводу № 897, пізніше – «Об’єднання 

Комунар»  – учасника майже всіх основних ракетно-космічних 
проектів; 
 – заводу № 157 (підприємства п/с 115);
 – «Харківського заводу електроапаратури», що здійснював 

виробництво бортової апаратури автономного управління для 
ракет;
 – Особливого конструкторського бюро (ОКБ-692, а/я 67), що 

згодом перетворилося на НПП «Хартрон-Плант», де понад тисячі 
ракет-носіїв з системами управління, які були розроблені на під-
приємстві, вивели на навколоземну орбіту 200 штучних супутни-
ків різного призначення.

Величезний внесок у вирішення завдань ракетно-космічної 
галузі зробили, як описує автор книги, Інститут радіофізики та 
електроніки АН УРСР (ІРЕ), Науково-дослідний інститут радіотех-
нічних вимірювань, Харківський авіаційний завод, Харківський 

машинобудівний завод «ФЕД», Харківський завод транспортного 
обладнання, Харківський велосипедний завод, а також ХАІ та інші 
університети міста.

Ця книга розповість читачеві про активну роботу ГКК «Харків 
ракетно-космічний», метою діяльності якого є збереження пам’яті 
про досягнення харків’ян у створенні ракетно-космічної техніки.

Олександр Фірсов, провідний інженер 
відділу навчально-виховної роботи

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ З ВІДЗНАКОЮ МАГІСТРАМ ХАІВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ З ВІДЗНАКОЮ МАГІСТРАМ ХАІ
У руках випускників – документи про закінчення універ-

ситету, на очах – сльози, а попереду – хвилююче майбутнє. Це 
означає, що пройшов один з найзаповітніших днів у житті ха-
йовців – День вручення дипломів! 

27 грудня 2018 року в ХАІ відбулося величезне свято: 
609 вчорашніх студентів поповнили нове покоління фахівців. 

Магістри згадували чимало яскравих і незабутніх моментів 
студентського життя та ділилися планами на майбутнє. 

Бажаємо всім випускникам значущих досягнень, бажаної 
роботи, особистого щастя і світлого майбутнього! 

До зустрічі на День ХАІ!
Анастасія Андреєва, ст. 550м гр., голова КМК КППОС ХАІ

ХАРКОВУ Є, ЧИМ ПИШАТИСЯ!
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СТУДЕНТ ХАІ 
ЗДОБУВ ПЕРЕМОГУ 
У КОНКУРСІ МОН 
ТА КОМПАНІЇ «HUAWEI»

Цьогоріч я взяв участь у навчальній програмі від 
Міністерства освіти і науки України та компанії «Huawei» 
«Seeds for the Future». Програма буде тривати впродовж трьох 
років. Вона дає можливість десяти найкращим студентам 
України поїхати до Китаю та пройти курс навчання за напря-
мом «Інформаційно-телекомунікаційні технології». 

Для участі у конкурсі необхідно було написати мотивацій-
ний лист, зібрати необхідні документи та пройти співбесіду для 
підтвердження високого рівня знань з IКТ та англійської мови. 
Саме так я й пройшов суворий відбір та опинився серед 10 най-
кращих українських студентів.

Першою зупинкою став Київ, де ми зустрілися з представни-
ками ЗВО, Департаменту освіти і науки та президентом україн-
ської філії компанії «Huawei», паном Ма Ці. Нам розповіли про 
мету компанії «Huawei» щодо освітньої галузі України та про 
перспективи її розвитку. Далі ми вирушили до аеропорту, звід-
ки розпочалась наша дивовижна подорож. У Китаї ми відвіда-
ли три міста: Пекін, Шеньчжень і Гонконг. Разом з викладачами 
кафедри інформаційних технологій проектування ми ретельно 
підготували презентацію, яка допомогла мені гідно представи-
ти ХАІ і Харків.

У Пекіні ми вивчали китайську мову та культуру, відвідали 
видатні місця та пам’ятки, скуштували традиційні китайські 
страви, такі як качка по-пекінськи (яка, до речі, є набагато 

складнішою стравою, ніж здається). Окрім цього ми отримали 
уроки з китайської каліграфії, навчилися малювати традиційні 
китайські малюнки та писати стародавніми ієрогліфами.

У Шеньчжені ми цілком поринули у технологічний розвиток 
Китаю, відвідали виставковий зал безпечного міста від «Huawei», 
пройшли курс з інформаційно-телекомунікаційних технологій. 
Ми відвідали найбільший ринок електроніки, пройшли навчання 
у провідних лабораторіях компанії, а після закінчення навчання 
навіть змогли «підняти» власну мобільну мережу!

Від цієї поїздки у мене лишилася купа спогадів, приємних 
знайомств, а найголовніше – знань. Я відчув «культурний шок», 
коли побачив, як технології, що здаються недосяжними, впро-
ваджені у повсякденне життя людей (наш лектор не користу-
вався готівкою вже два роки! Увесь розрахунок здійснюється 
через національний мессенджер). Мене здивувала місцева їжа, 
усі страви або дуже гострі, або солодкі. Приємні відчуття зали-
шилися від теплого прийому і гостинності китайців.

Повернувшись додому, я не зупиняюся і продовжую вдо-
сконалюватися у майбутній професії. Окрім навчання в нашому 
університеті для студентів є можливість для цікавого дозвілля. 
Нещодавно збірна команда «Ліги Сміху» ХАІ, в якій я є капіта-
ном, виступала на рідній сцені актової зали разом з відомими 
телевізійними командами, а студентський театр ХАІ «Лице.
міри» поставив виставу «Механічний апельсин», у якій я грав 
одну з ролей. 

Обравши для навчання ХАІ, я з упевненістю можу сказати, 
що завжди знайду, чим корисним і цікавим можна себе зайняти 
в улюбленому університеті. 

Гуобадіа Ефоса Марк, ст. 136ст гр.

26 грудня 2018 року у Національному аерокосмічному уні-
верситеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» відбулася конференція 
трудового колективу, на якій підбили підсумки роботи ЗВО за 
2018 рік, а також обговорили нові плани і завдання. 

Ректор Микола Нечипорук зробив доповідь про резуль-
тати діяльності ХАІ в освітньому, науковому, міжнародному та 
інших напрямках роботи. Відкритим голосуванням діяльність 
університету за 2018 рік було визнано задовільною.

Іншими питаннями порядку денного стали звіт про вико-
нання колективного договору за 2018 рік, питання про вне-
сення змін до складу Вченої ради університету і до Статуту ХАІ. 
Ще одним окремим питанням стало питання про входження 
до структури університету Полтавського політехнічного коле-
джу як відокремленого структурного підрозділу.

Євгенія Якушева, 
заступник голови профспілкового комітету ХАІ

ЗМІНИ, ПРОДИКТОВАНІ ЧАСОМ
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На запрошення психологічної служ-
би ХАІ лектори громадської організа-
ції «Фонд рятування дітей та підлітків 
України від наркотиків» провели цикл 
профілактичних лекцій «Правда про 
наркотики» для студентів перших курсів 
нашого університету. Другий рік поспіль 
наші першокурсники дізнаються важ-
ливу інформацію про шкідливий вплив 
наркотиків та алкоголю у надзвичайно 
доступній і цікавій формі від професій-
них лекторів. Молодь отримала знання 
про важливі аспекти руйнівного впли-
ву отруйних наркотичних речовин на 
фізичне і психічне здоров’я і, як резуль-
тат,  – утвердилася у виборі здорового 
способу життя.

 Після циклу таких лекцій до нашої 
служби надійшло дуже багато відгуків від 
студентів та викладачів. Ось деякі з них:

 «Лекція енергійна, цікава, піз-
навальна. Сьогодні я дійсно зрозумів, 
що наркотики – це хвороба на все життя. 
З цього моменту хочу вберегти всіх від 
таких трагічних помилок». Іван.

 «Не шкодую, що прийшов, 
лектор дуже цікаво подавав матеріал. 
Дізнався про те, що наркомани, які «зав’я-

зали», згодом знову можуть «підсісти на 
голку», також дізнався, що немає легких 
і нешкідливих наркотиків». Євгеній.

 «Було досить інформативно і ці-
каво. Тепер буду намагатися радити всім 
друзям про те, що наркотики – це ЗЛО. 
Лектор розповів все так, як воно є на-
справді і вклав цю інформацію в наші го-
лови, торкнувшись серця. СУПЕР! Думаю, 
кожен повинен послухати ці лекції і зро-
бити для себе висновки. Я зробив, і це 
круто. Щиро дякую». Максим.

 «Дуже цікава тема і лекція 
в цілому, адже ця інформація необхідна 
кожному в житті. Вважаю, що такі лекції 
необхідні не тільки для 1 курсу і шко-
лярів, а й для студентів старших курсів, 
адже ці знання, отримані вчасно, можуть 
врятувати не одне життя. Спасибі вам». 
Валерія.

 «Раніше навіть і не думала, 
що «енергетики» є одним з видів нарко-
тику. Тому при підготовці до сесій і мо-
дулів знайду інші джерела енергії». Без 
підпису.

 «Дякую, що прояснили тему 
легких наркотиків: поставив перед со-
бою мету кинути палити». Без підпису.

 «Лекція про шкідливий вплив 
наркотиків сподобалася. Тепер хотіло-
ся б почути лекції на тему ігроманії як 
залежності. Також цікаво було почути 
про те, чому люди починають вживати 
наркотичні засоби, з погляду на реаль-
ність, і в чому полягає невдоволеність 
реальністю для таких людей. Згоден, що 
наркоманія – це проблема, але легаліза-
ція чи заборона наркотиків навряд чи її 
вирішать». Заст. декана по 2 курсу ф-ту 
№ 5 Віктор Лісний.

 «Яскраво, емоційно і ціка-
во було проведено лекцію про шкід-
ливий вплив наркотиків. Вона не 
залишила студентів байдужими і викли-
кала палкі дискусії». К.т.н., заст. декана 
ф-ту № 1 Олександр Каратанов.

 «Хороша лекція, хоча я б на-
віть сказала не лекція, а щира розмо-
ва. Хочу відзначити професіоналізм 
лекторів. Аудиторія молода – студен-
ти 1 та 2 курсів. Тема серйозна, але не 
було чутно нотацій і нудної статистики. 
У живій і цікавій формі, у діалозі було 
розказано про наркотики і наслідки їх 
вживання. Наступного року обов’язково 
запросимо цих лекторів до ХАІ знову». 
Заст. декана по 1 і 2 курсам ф-ту 
№ 2 Марія Багмет.

 «Лектор харизматична і осві-
чена людина. Формат лекції був схожий 
на гру зі студентами. Дивлячись на ре-
акцію хлопців, відчувалося, як цікаво 
їм взаємодіяти із лектором. Впродовж 
деканатської години він і аудиторія про-
сто стали одним цілим. Лектор звернув-
ся і приділив увагу кожному слухачеві, 
доступно і лаконічно розповівши про 
проблему наркоманії». Заст. декана по 
1 курсу ф-ту № 5 Антон Букарєв.

Ольга Одокієнко, психолог

18 грудня 2018 року 25 учасників народного самодіяльно-
го духового оркестру нашого університету дали прекрасний 
концерт, легко і віртуозно виконуючи відомі музичні твори 
Моцарта, Гершвіна, улюблені багатьма пісні «The Beatles», 
композиції з фільмів «Зоряні війни», «Індіана Джонс» і навіть 

запальний світовий хіт «Despacito», що очолив чарти 47 країн 
у цьому році. 

«Сьогодні були на звітному концерті народного духового 
оркестру ХАІ. Враження прекрасні. Чудовий творчий колектив! 
Молоді музиканти показали себе гідними виконавцями склад-
них творів. Глядачі відповідали щирими оплесками і навіть 
танцювали впродовж концерту! Завзяття, самовіддача, добро-
зичлива атмосфера на сцені – справжній «хайовський» колек-
тив!...», – говорить Сергій Шеметов, випускник ХАІ 1975 року.

У перервах між ніжними звуками водоспаду композицій 
кожен виконавець ділився своєю історією приходу у колек-
тив. Дякуємо за дивовижний вечір музики в ХАІ!

Микола Данченко, ст. 367 гр.

ПРАВДА ПРО НАРКОТИКИ

ЗВІТНИЙ КОНЦЕРТ НАРОДНОГО 
ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ ХАІ
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НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР:
по кафедрі аерокосмічних радіоелектронних систем – 1 посада, вимоги до претен-
дентів: – науковий ступінь – доктор або кандидат наук, вчене звання – професор або доцент, 
або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових 
праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі фінансів – 1 посада, вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор 
або кандидат наук, вчене звання – професор або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не 
менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі психології – 1 посада, вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор 
або кандидат психологічних наук, вчене звання – професор або доцент, стаж науково-педаго-
гічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібни-
ків за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ПРОФЕСОРА:
по кафедрі проектування літаків та вертольотів – 1 посада, вимоги до претенден-
тів:  – науковий ступінь – доктор технічних наук, вчене звання – професор, стаж науково-
педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-методичних 
посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДОЦЕНТІВ:
по кафедрі проектування літаків та вертольотів – 2 посади, вимоги до претенден-
тів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук або без ступеня, вчене звання – доцент або 

старший науковий співробітник, або без звання, стаж науково-педагогічної роботи за фахом 
кафедри – не менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників 
за фахом кафедри;
по кафедрі проектування літаків та вертольотів – 1 посада, вимоги до претенден-
тів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук або без ступеня, вчене звання – доцент або 
без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць 
і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД АСИСТЕНТІВ:
по кафедрі інформатики – 1 посада, вимоги до претендентів: – освіта – вища, стаж 
науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць за фахом кафедри;
по кафедрі іноземних мов – 1 посада, вимоги до претендентів: – освіта – вища 
(філологічна, перекладацька), стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років.

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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Впродовж листопада 2018 року у ви-
ставковому залі музею ХАІ проходила 
виставка графічних робіт тернопіль-
ського художника Олега Кіналя «Князі 
України – Русі». Відвідувачам було 
представлено 18 гравюр українських 
князів двох династій – Галицької та 
Острозької, правління яких відбува-
лося майже впродовж 700 років.

На заході були присутні ди-
ректор Харківського планетарію 
ім.  Ю. О. Гагаріна Галина Железняк, по-
мічник ректора із забезпечення якості 
освіти Юрій Воробйов, проректор з НПР 
Віталій Зайцев, директор ліцею ХАІ Неоніла 
Волкова, директор НТБ Надія Ткаченко, профе-
сори, завідувачі кафедр, викладачі, студенти, учні 
ліцею ХАІ і харківські волонтери. Артист Микола Мох зво-
рушливо прочитав вірші, присвячені Україні.

Щоб створити цю виставку, подружжя Кіналь – історик 
Наталія Кутній-Кіналь і художник-графік Олег Кіналь об’їзди-
ли всю Європу і віднайшли автентичні гравюри минулих ро-
ків. Пара приїхала до ХАІ на закриття виставки. За словами 

художника, це вже п’ята презентація в кращих ЗВО Харкова. 
«Галицькі та Острозькі династії століттями закладали фунда-
мент майбутньої Української Держави, захищали її від ворогів, 
будували міста, собори, академії», – розповідає художник.

Наталія Кутна-Кіналь додає: «У 2019 році виповнить-
ся 1000 років з початку правління князя Київської Русі 

Ярослава Мудрого. На представлених гравюрах 
зображено його прямих нащадків». 

Подружжю було цікаво спілкуватися з на-
шими студентами  і ліцеїстами. «Є моменти, 

коли думаєш: «Навіщо це робити?» Коли ж 
прочитали у книзі відгуків дописи відвіду-

вачів виставки на кшталт «Ви даруєте на-
тхнення», сумніви розвіюються. Дякуємо 
всім відвідувачам і організаторам ви-
ставки, а також – берегині музею ХАІ 
Олені Кузьменко», – сказав Олег Кіналь.

Ольга Кузьменко, 
випускаючий редактор ЦЗГ ХАІ

ГРАФІКА ОЛЕГА КІНАЛЯ

ся 1000 років з початку правління князя Київської Русі 
Ярослава Мудрого. На представлених гравюрах 

зображено його прямих нащадків». 


