
У межах підготовки до 90-річчя універ-
ситету реалізуються кілька програм. Одна 
з них  – «Експоцентр», масштабне пере-
родження славетного музею ХАІ, який був і є 
сполучним елементом між поколіннями.

Зараз на відведеній для музею площі лед-
ве вдається розмістити всі експонати й істо-
ричні документи з нашого закладу, тому було 
вирішено вибрати нове, більш просторе при-
міщення, колишній читальний зал головного 
корпусу, який, на жаль, потребує серйозного 
ремонту.

Експоцентр – трудомісткий проект. 
Розпочали з «першооснови»: відновлен-
ня гідроізоляційного захисту з допомогою 
пенетратів.

Під час попередньої інспекції приміщення 
виявлено підвищену вологість. Батареї систе-
ми опалення раніше стояли в нішах, тепер ці 
отвори спочатку санують,  а потім вирівнюють 
цегляною кладкою врівень зі стінами.

Підтверджено роботоздатність сис-
теми вентиляції, хоча вона й потребує за-
міни застарілого обладнання, яке стало 
непридатним.

У роботах беруть участь усі гос-
подарські служби університету. 
Автогосподарство (керівник – Віктор 
Шишка) забезпечує постачання буді-
вельних матеріалів, вивіз сміття й надає 
спецтехніку. Відділ головного механіка 
(керівник – Артем Красовський) задіяно 
на відновленні системи опалення й вен-
тиляції. Головний енергетик Сергій Лузан 
зі своїми співробітниками працює над 
відновленням систем енергопостачання, 
освітлення й також вентиляції.

Будівельні роботи виконує ремонтна 
бригада університету, яку спрямовує керів-
ник експлуатаційно-технічного відділу бу-
дівель і споруд Юрій Кофанов. Координує 
всі роботи проректор з АГД Олег Бугаєнко; 
він регулярно інформує ректора Миколу 
Нечипорука, який особисто реалізує за-
гальне керівництво напрямом. Фахівців 
Центру зв’язків з громадськістю залучено 
до вироблення концепції, формування ди-
зайн-проекту й опрацювання наповнення 
експозиції.

Центр зв’язків з громадськістю

ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ЕКСПОЦЕНТРУ

День відкритих дверей у Харківському авіа-
ційному інституті – чудова нагода ознайомитися 
з минулим і сьогоденням славетного закладу. Для 
абітурієнтів це – цікава й корисна прогулянка з тор-
каннями, вивченням, фотографуванням, але для 
викладачів і волонтерів – тривала кропітка робота.

Катання на сегвеї в приміщенні з дотриман-
ням правил дорожнього руху, фігури на квадро-
коптері просто неба без дотримання правил 
повітряного руху, ефектні банери від різних ка-
федр, хитромудрі механізми, призначення яких 
важко вгадати без пояснень з боку педагогів, 
розповіді про КВН, «Пролісок», БК ХАІ «XXI Век» 
і духовий оркестр, байки від студентів про гур-
тожитки й одну-єдину лекцію на четвертій парі в 
п’ятницю, майстер-класи… Гостям ХАІ кожного 
разу щиро раді!

СТОРІНКА 2

СТОРІНКА 4

У січні делегація ХАІ була у відряджен-
ні в Китаї, де взяла участь у заході під назвою 
«Китайсько-український форум у галузі освіт-
нього й культурного обміну». Його проводив но-
вий партнер з міста Ханчжоу (столиця провінції 
Чжецзян, КНР), який організовує навчання ки-
тайських студентів у нашому університеті. ХАІ от-
римав офіційне запрошення на цей форум, куди 
незабаром поїхала делегація в складі ректора 
Миколи Нечипорука й помічника ректора з інно-
ваційної діяльності Сергія Марковича.

Газета виходить з жовтня 1930 р.
Випуск відновлено в березні 1998 р.
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ДНІ ВІДКРИТИХ 
ДВЕРЕЙ У ХАІ 

Холодна пора року – резонний привід завітати туди, де те-
пло й привітно. Цієї зими Харківський авіаційний інститут від-
кривав свої двері двічі, 25 січня і 22 лютого.

На першому Дні відкритих дверей було запропоновано на-
сичену програму, яка розпочалася з реєстрації учасників у ве-
стибюлі головного корпусу. У ньому взяв участь представник 
Харківського авіаційного заводу.

«Сьогодні підприємству потріб-
ні токарі, оператори станків 

з програмним керуванням, 
слюсарі-складальники лі-

тальних апаратів. Ми ма-
ємо намір відновлювати 
виробництво, а ще у най-
ближчому майбутньому 

плануємо втілити дуальну 
форму здобуття освіти для 

конструкторів і технологів», – 
промовив директор депар-

таменту з керування персоналом 
        Юрій Труба.  

Тим часом прес-служба отримала повідомлення про те, 
що до ХАІ завітав талановитий школяр-ракетобудівник Андрій 
Косюга зі своїм батьком, і вирушила до навчально-лаборатор-
ного корпусу, де гості ознайомлювалися з кафедрами, які пре-
зентували викладачі факультету ракетно-космічної техніки.

Батько розповів про діяльність сина:
«Улітку на канікулах він почав ро-
бити ракетне паливо. У квартирі. 

Створював спочатку запали 
для двигуна, потім шашки. 

Просмердів сіркою та селі-
трою всі кімнати, але речо-
вину зварив і таки зробив 
ракету 70 см заввишки.

Двигун виготовляв з па-
перу. Перший бублик, як-то 

кажуть, глевкий! Щось погано 
розрахував, вийшла пробоїна. 

Ракета полетіла незапланованою 
траєкторією. На щастя, квартира вціліла.

Друга ракета була переробкою першого зразку. Вона 
вже полетіла рівно й красиво. Потім син захотів будува-
ти в гаражі РРД, і тоді я сказав йому, щоб вступав кудись 
і там робив, бо в нас не ті умови… Погодився. Ось так ми 
й приїхали!»

Слідом думками поділився й сам «кімнатний антигерой» 
Андрій Косюга:

«Зараз роблю вже третій 
апарат завдовшки 1,5 м. 
Певну тематичну інформа-
цію знаходжу в інтернеті. 
За моїми розрахунками, 
ракета має злетіти на 
5  кілометрів. Орієнтовна 
швидкість  – 2М. Поки що 
виходять такі цифри: 
програма допомогла. Але 
це, я впевнений, помилковий 
результат, бо моя конструк-
ція на такій швидкості зруйнується. 
Також із батьком починаю кроїти парашут, а ще я вито-
чив профіль сопла Лаваля».

Екскурсія продовжилася в літакобудівному корпусі, а саме 
в лабораторії конструкції літаків імені Олега Антонова. Сюди 
завітало багато дітей і підлітків, кожен з яких бажав відчути 
себе пілотом, потрапивши на борт літака Як-25. Завершальним 
етапом січневого заходу стали учнівські олімпіади.

День відкритих дверей 22 лютого був схожим за пунктами 
програми, а прес-служба мала власний імпровізований план 
екскурсії.

На першому поверсі НЛК зустріли абітурієнтів, які «нестан-
дартно» подорожували територією.

«Я з друзями організувала 
квест для хлопців і дівчат  
з Дворічанського й Куп’ян-
ського районів Харківської 
області. Відповідно до 
правил, учасники вико-
нують логічні завдання, 
ребуси й подібну «абрака-
дабру», визначають пункт 
призначення на запропоно-
ваній стилізованій мапі й ми 
разом ідемо по локаціях, від 
корпусу до корпусу», – поділилася сту-
дентка шостого факультету Юлія Кузнєцова.

Звідти було вирішено перейти до К-2, а саме до залу з вер-
тольотами Мі-2, Мі-8 і Ка-32. Одним із відвідувачів був учень 
харківської гімназії № 6 Ілля Ткачов.

«Я приїхав сюди зі своїм товаришем удруге. 
Хочемо взяти участь в олімпіадах. Щодо вступу: кон-
кретно мені найбільше подобається спеціальність 
«авіаційна та ракетно-космічна техніка». Кілька 
буклетів сьогодні захопив із собою».

На зворотному шляху до головного корпусу прес-служба 
побачила, як для відвідувачів широко відчинили двері навчаль-
ної майстерні моделювання літальних апаратів (кафедра 104). 
Туди завітав представник Центру дитячо-юнацької творчості 
№ 6 Геннадій Коняєв зі своїми вихованцями.
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2 лютого розробники комп’ютерних ігор з усього світу в ме-
жах хакатону Global Game Jam 2020 демонстрували свої проек-
ти, зроблені приблизно за 48 годин. Харківською локацією для 
наймасштабнішого геймерського заходу в третій раз став ХАІ, 
а саме аудиторія 238 радіокорпусу.

GGJ 2020 у нашому університеті організував розробник 
фірми Sigma Software Микола Мозговий за підтримки кафедри 
комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету РЕКСІ. 
Спонсорами були компанії Sigma Software, SoftServe, EPAM, CHI 
Software, Plarium та інші.

Судді-представники IT-компаній (Герман Богданов, Вадим 
Сиволап, Антон Вельможний, Михайло Хілько) оцінювали 
роботи за традиційними для хакатону критеріями: відповід-
ність вибраній темі «Repair», візуальне оформлення, звукове 
супроводження, а також оригінальність і наявність тих чи ін-
ших диверсифікаторів (умовні обмеження, які вибиралися 
індивідуально).

Учасники з 21 команди понад п’ять годин презентували 
результати своєї денної та нічної діяльності. Багато хто за час 
розроблення не виспався, але настрій у всіх був піднесеним. 
У перервах між виступами на учасників чекала інтерактив-

на розвага, спільний проект кафедри 503 і художниці Олени 
Голембовської: технологія доповненої реальності «на базі» аб-
страктних картин (платформа – Artivive).

Наприкінці учасникам подарували солодкі бісквіти, каву, 
кружки, сертифікати, а також професійне обладнання з аксе-
суарами: сумки для ноутбуків, клавіатури, комп’ютерні мишки. 
Окрім того, члени журі нагородили авторів тих проектів, які їм 
найбільше запам’яталися: 

• Fix my password; • StarBar;

• Vector; • Houston we have a problem;

• EcoFixBot; • Back in find.
Global Game Jam 2020 став іще однією главою світового 

геймдеву. Талановиті розробники, які вірять у себе, можуть пе-
рейти на етап комерціалізації своїх продуктів. Так, незалежний 
розробник Лукас Поуп самотужки зумів цікаво показати життя 
працівника імміграційної служби в тоталітарній державі (Papers, 
Please), а троє друзів з Acid Wizard Studio налякали геймерську 
спільноту антуражем таємничого «живого» лісу (Darkwood). Що 
заважає Вам підкорити світ віртуальною забавою?

Випусковий редактор Максим Зубков
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GLOBAL GAME JAM 
2020

«Сьогодні я прийшов з п’ят-
надцятьма школярами, які 

займаються в гуртку аві-
амоделювання. Головна 
мета – показати учням те, 
чим ХАІ може підкорити сер-

це, те, що є одночасно і хобі, 
і професійною діяльністю», – 

наголосив гість.

У вестибюлі ГК біля 
стола з реєстраційними бланка-

ми сидів хлопець, тримаючи в руках милиці.
«Приїхав сюди перевірити свої знання 

з математики. На моє «устаткування» 
не звертайте уваги: невелика травма під час 
футбольного матчу, незабаром одужаю. Знаю, 
що навесні буде олімпіада вже державного рівня 
на 20 додаткових балів, тому до неї, я вважаю, 
слід серйозно підготуватися», – розповів, посмі-
хаючись, рішучий Дмитро Дудко з гімназії № 144.

Завідувач кафедри документознавства та української мови 
Алла Прилуцька в аудиторії 426 проводила тренінг «Керуй май-
бутнім!», спрямований на стимулювання розвитку особистості 
й уміння працювати в колективі. Учням шкіл, ліцеїв і коледжів 
було запропоновано взяти участь у будуванні «Веж успіху».

Присутніх поділили на дві команди й забезпечили папером. 
На виконання завдання приділялося 7 хвилин. Визначити пере-
можця не вдалося: перша команда збудувала стійку вежу, але 

конструкція другої команди вразила всіх своєю 
геометричною «екзотичністю».

Разом із тим на четвертому по-
версі абітурієнти відвідали English 

Club «Dialogue», де мали змогу поспіл-
куватися з носієм англійської мови за 
стаканом гарячого чаю.

Так  було проведено Дні відкритих 
дверей! Наступний захід відбудеться 

4 квітня. 
Прес-служба ХАІ
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Форум було присвячено китайсько-українському співробіт-
ництву в галузі освіти. Українська делегація налічувала близь-
ко 30 осіб із понад десяти найбільших навчальних закладів. 
Китайських представників було близько 200, вони були готові 
почати роботу з українськими вишами.

Захід проводився в дивовижному виставковому центрі (ра-
ніше в ньому відбувся форум G-20).

Наші контрактери в обов’язковому порядку отримали сер-
тифікати від ХАІ установленого зразка, які, однак, не надають їм 
ексклюзивних прав. Це наша стратегічна лінія при спілкуванні 
з багатьма подібними організаціями в Китаї.

Ми також побували в офісі нового партнера. Для реалізації 
освітніх проектів з Україною, рекрутингу китайських студентів 
і відправлення їх на навчання до ХАІ він відкрив спеціалізо-
ваний центр, який ми відвідали. Усе мало дуже стильний, кра-
сивий і презентабельний вигляд. Там були різні робочі зони, 
переговорні кімнати, конференц-зали. Усе це відведено тільки 
для реалізації українських проектів.

Під час форуму ректор Микола Нечипорук дав кілька ін-
терв’ю різним телеканалам, у яких розповів про ХАІ, про наші 
можливості й компетенції в освітніх і наукових галузях, підкрес-
лив напрями й перспективи взаємодії з Китаєм як сьогодні, так 
і в майбутньому.

Другим пунктом нашої програми стали зустрічі 
у Чжецзянському університеті міста Ханчжоу, де також були 
присутніми всі представники українських університетів, які ра-
ніше брали участь у форумі. Нас було запрошено на обговорен-
ня можливих варіантів співробітництва.

Маючи вже багатий досвід проведення таких зустрічей, 
ми вигідно відрізнялися від українських колег наявністю біль-
шої кількості рекламно-інформаційних матеріалів про наш 
університет, які й презентували хазяївам. Виступ ректора су-
проводжувався відеороликом про ХАІ китайською мовою, 
професійний рівень якого справив незабутнє враження на всіх 
присутніх.

Деякі українські заклади також демонстрували свою пре-
зентаційну продукцію. Утім, без удаваної скромності слід за-
значити, що їм поки що не вдалося перевершити продукцію 
нашого Центру зв’язків з громадськістю. Раніше нам не доводи-
лося настільки широко презентувати свій навчальний заклад 
у присутності українських колег, тому рівень подання для бага-
тьох став сюрпризом-відкриттям.

Чжецзянський університет – один з найстаріших і найбіль-
ших у Китаї державних закладів вищої освіти, у якому навча-
ються близько 50 тисяч студентів. Свою діяльність він розпочав 
1897 року й зараз уходить до десятки кращих університетів 
Китаю. А в рейтингу кращих університетів світу він належить до 
першої сотні.

Цей університет є доволі примітним ще й тим, що для нього 
розробили концепцію й натурно реалізували електронну бі-
бліотеку. Аналогічний проект ми маємо намір розробити в ХАІ, 
тому їх напрацювання й досвід для нас є цікавими й цінними. 
Як з’ясувалося під час спілкування, ніхто їм особливо не допо-
магав із цим, та й не міг допомогти, бо електронні бібліотеки є 
новим явищем.

У цьому університеті навчають винятково технічним спе-
ціальностям, але якщо поставлено задачу навіть у невідомій 
галузі, «рубляться» до кінця, досягаючи значних результатів. 
Наприклад, за економічним напрямом вони активно пра-
цюють з нобелевським комітетом, з яким підписали кіль-
ка контрактів. Нам продемонстрували виставковий стенд, 
на якому представлено більше десяти нобелевських лау-
реатів, яких вони запрошували для читання курсу лекцій 
з економіки.
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ПРЕДСТАВНИКИ ХАІ  
НА КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ 
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Стосовно дотримання авторських прав вони наголошують, 
що давно «мігрували» від тривіального копіювання в бік офіцій-
ної спільної діяльності з профільними видавництвами багатьох 
країн. Окрім видання трудів зарубіжних авторів вони часто пе-
рекладають і перевидають їх китайською мовою. Якщо з яки-
хось причин усю книгу перекласти неможливо, додають вступ 
і коментарі китайською.

У межах цієї зустрічі проведено пізнавальні івенти за 
участі українських коучерів. На одному з них був художник 
з Харківської державної академії дизайну й мистецтв, а поряд 
із ним – китайський колега з того ж університету. Вони організу-
вали видовищне шоу «Намалюй картину за 15 хвилин». На лю-
бителя, звичайно, зате було весело.

Наступний етап нашого відрядження – участь в інформацій-
но-просвітницькому заході, яке окрім делегації вишів України 
також відвідали представники Міністерства освіти й науки й де-
яких інших управлінь уряду.

У межах цього заходу ми також презентували ХАІ, розпові-
дали про різні варіанти співпраці. З китайської сторони були 
присутніми понад 400 регіональних представників рекрутин-
гових компаній, які сфокусовані на роботі з Україною.

Наступним пунктом нашої програми стало відвідання офісу 
найбільшої комерційної компанії Китаю Alibaba, де ми провели 
кілька зустрічей і переговорів стосовно створення спільного 
інформаційного центру. Головний офіс Alibaba Group уражає 
дизайном, величчю інтер’єрів і чудовими технічними знахідка-
ми, які потрібно обов’язково врахувати й нам у майбутньому. 
Наприклад, інтерактивна панель, на якій транслюється відео-
контент про діяльність компанії.

Офісних будівель у них цілий район: непросто керувати 
оборотом у сотні мільярдів доларів за рік. Ми сфотографували-
ся на фоні деяких із них, а китайці хотіли фотографуватися ра-
зом з нами. Усе ж таки, європейці для них – дивина.

Потім ми переїхали до міста Нанкін провінції Цзянсу, де 
провели кілька зустрічей і переговорів в інституті аеронавтики 
й астронавтики з його ректором, проректором з міжнародної 
діяльності, а також зі спеціалістами міжнародного департамен-
ту й факультету міжнародного права.

Раніше ми вже підписали договір з ними про партнерство 
за програмою «2 + 2», зараз – про генеральне партнерство. 
Це означає, що ми стаємо їх ключовим партнером з напряму 
Aerospace у регіоні. У зв’язку із цим ми плануємо тепер збіль-
шити кількість спеціальностей, де буде реалізовано програ-
му «2 + 2», а також кількість груп профільних стажувань. Буде 

розширено науково-дослідні програми в галузі виробництва 
й обслуговування авіаційної техніки, авіаційних двигунів, аві-
оніки й радіоелектроніки. Підписаний договір про генеральне 
партнерство не тільки значно розширює, але й виводить на но-
вий рівень нашу взаємодію з КНР.

Під час короткої екскурсії нам показали один з факульте-
тів, де вивчають наземне обслуговування авіатехніки. На ньо-
му працює багато зарубіжних професорів, з деякими з них ми 
познайомилися. Зустріли там також колишніх хайовців Дмитра 
Тинякова й Олексія Чорних, які зараз є професорами 
Нанкінського університету. Вони підтримують з нами тісний 
зв'язок і допомагають розвивати співпрацю.

Під час огляду лабораторії з обслуговування двигунів ми 
побачили прогоночний стенд, на якому до двигуна підімкнено 
відповідне керувальне устаткування, яке дає змогу навчати сту-
дентів, працювати з ними відповідно до регламенту. Вартість 
навіть такого невеликого стенда становить понад один мільйон 
доларів.

Далі наш шлях пролягав до Пекіна, де відбулася досить до-
вга, серйозна й непроста зустріч в одному з науково-дослідних 
інститутів. Графік був настільки щільним, що навіть обідати до-
велося під час переговорів.

Після закінчення зустрічі на нас чекало активне обговорен-
ня співпраці з кількома рекрутинговими компаніями, які будуть 
працювати в інтересах ХАІ в кількох містах Китаю. Ми уточнили 
з ними деякі подробиці й нюанси майбутньої роботи й домо-
вилися про терміни відкриття наших контактних пунктів у цих 
містах.
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САВЕЛІЙ ЯРЕМОВИЧ ФАЛЬКОВИЧ: 
БІЛЯ ДЖЕРЕЛ СУЧАСНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

13 лютого в аудиторії 238 радіокорпусу ХАІ відбулося урочисте засідання на честь 
100-річчя з дня народження видатного вченого в галузі радіоелектроніки, одного із 
засновників статистичної теорії радіотехнічних систем, завідувача кафедри аеро-
космічних радіоелектронних систем, професора Савелія Яремовича Фальковича 
(13.02.1920 – 16.02.2010).

Військовослужбовець та інженер, чуйний викладач, засновник наукової школи 
просторово-часового оброблення сигналів, лауреат Державної премії СРСР «За цикл 

работ по статистической теории радиотехнических систем» – 
таким він залишиться в історії; інтелігентний співробітник, вір-
ний чоловік, турботливий батько й дідусь, мудрий наставник, 
надійний друг і почесний громадянин – таким він залишається 
в серцях тих, хто знав його особисто.

Представники ректорату, колишні аспіранти й колеги 
Савелія Яремовича, а також невістка Діана разом з онуком 
Іллею теплими словами вшанували пам'ять великої людини…

Прес-служба ХАІ

Важливість власного сайту для закладу вищої освіти важко 
переоцінити, адже він є його мережним обличчям, іміджетвор-
чим компонентом, який пропонує великі обсяги корисної ін-
формації у вільному доступі всім без винятку. Офіційний сайт 
Харківського авіаційного інституту потребує покращання 
функціональності.

Його слабкі сторони полягають у деяких технічних недоско-
налостях, пошкоджених посиланнях, дизайнерських помилках 
і частково застарілому змісті блоків різної тематики. Сьогодні 
для нормалізації стану порталу проведено такі процедури:

–– моніторинг роботоздатності 
структурних розділів, ретельності ін-
дексації системи пошуковими роботами, 
а також експертиза контенту, унаслі-
док якого було виявлено кілька сотень 
помилок;
–– прискорення на 57 % завантаження 

сторінок з мобільних пристроїв, ;
–– налагодження зв’язку з розробника-

ми сайту, які не тільки надають консуль-
таційну підтримку, але й вирішують 
наявні проблеми.

Окремим кроком на шляху до якісних змін стало засідан-
ня вченої ради від 19 лютого на чолі з ректором Миколою 
Нечипоруком. Розуміючи виняткову важливість сайту, було при-
йнято рішення створити лабораторію управління і просування 
веб-ресурсів при Центрі зв’язків з громадськістю. Завідувачем 
лабораторії призначено Андрія Харченка.

Новий відділ базуватиметься в аудиторії 428 головного кор-
пусу ХАІ. Поки що Андрій Харченко тільки готується до відкрит-
тя, комплектуючи матеріально-технічну базу й його штат.

Центр зв’язків з громадськістю

РОБОТИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ САЙТУ ХАІ

З ПОВНОЮ ВЕРСІЄЮ  
МАТЕРІАЛУ МОЖНА 

ОЗНАЙОМИТИСЯ,  
СКОРИСТАВШИСЬ QR-КОДОМQ
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19 лютого в ігровому залі нашого університету відбулася 
презентація нового виду спорту – корфболу.

Захід провела кафедра фізичного виховання ХАІ за уча-
сті голови фонду Korfball World Марка Строо, який завітав до 
Харкова з метою популяризації спорту.

Спортивна подія мала ознайомчий характер. Організатори 
розповіли правила гри й запропонували потренуватися бажа-
ючим. Перед початком пробного варіанта матчу учасників за-
ходу привітала збірна ХАІ з художньої гімнастики.

Корфбол – командний спорт, різновид баскетболу. Його 
особливість полягає в тому, що на майданчику, поділеному на 
зони нападу й захисту, зустрічаються дві команди по вісім грав-
ців (четверо чоловіків і четверо жінок). Це єдина у світі змішана 
гра, офіційно визнана Міжнародним олімпійським комітетом.

«Корфбол активно розвивається у Львові, 
Чернівцях та Івано-Франківську. До речі, його попу-
ляризатором є знаменитий шоумен і телеведучий 
Олександр Педан з командою власного спортивного 
руху JuniorZ. Він також залюбки презентує регбі, фрісбі 
та інші новомодні види спорту в різних містах України.

Один мій знайомий, який теж захоплюється корф- 
болом, запросив мене до Харкова й показав перелік за-
гальноосвітніх навчальних закладів. Одним із них був 
Аерокосмічний ліцей. Так я дізнався про ХАІ…» – розпо-
вів Марк Строо. 

Мета гри – закинути м’яч у кошик суперника, який розмі-
щено на стовпі заввишки 3,5 метра. Діаметр кошика становить 
близько 40 см. М’яч за розмірами схожий на футбольний, але 
менший за вагою.

За потрапляння нараховується одне очко. Після одержан-
ня двох очок змінюються зони: нападники стають у захист і на-
впаки. Заборонено дриблінг і переміщення з м’ячем, а також 
блокування й штовхання: гра є безконтактною, головні проце-
суальні елементи – пас і кидок. Ігри влаштовують як на відкри-
тому повітрі, так і в приміщенні.

«Ми з колегами презентували корфбол для куль-
тивації спортивного способу життя серед хлопців 
і дівчат, а також додатково для привертання уваги 
абітурієнтів. Було запрошено учнів Аерокосмічного 
ліцею та школярів з різних навчальних закладів 
Харкова.

Зазначу, що гра є доволі захопливою для спортс-
менів, видовищною для глядачів, а також не потребує 
якогось специфічного, рідкісного обладнання. Плануємо 
розвивати цей вид спорту, поповнюючи нашу мате-
ріально-технічну базу, збільшуючи кількість прихиль-
ників і масштаби впізнаваності», – прокоментувала 
подію старший викладач кафедри фізичного виховання 
Валентина Крамаренко. 

В Україні корфбол існує з 2012 року. Його започатковано 
у Львові в межах Міжнародного семінару I рівня «Увідний тре-
нерський курс з корфболу». Національна збірна дебютувала 
на чемпіонаті Європи-2017, а вже через два роки кваліфіка-
ція на європейські змагання відбулася в українському місті 
зародження.

Випусковий редактор Максим Зубков

КОРФБОЛ У ХАІ:  
ПЕРШІ КРОКИ НАЗУСТРІЧ НОВОМУ
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30 січня в Центральній науковій бібліотеці ім.  В. Н. Кара- 
зіна відбулося урочисте нагородження фахівців бібліотек закладів 
вищої освіти III–IV рівня акредитації в межах конкурсу «Бібліотекар 
року 2019». Перемогу здобули працівники Науково-технічної бі-
бліотеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут».

За розроблення й упровадження в роботу бібліотеки 
інноваційного способу надання інформації користувачам 
(Telegram-бот) нагороджено завідувача сектора інформацій-
но-аналітичного відділу Олексія Главатого й завідувача секто-
ра наукової бібліографії Тетяну Стригун. Таку послугу вперше 
в Україні створила саме наша НТБ.

Завідувач відділу художньої літератури Олена 
Хорунжа й головний бібліотекар Юлія Ткачук отри-
мали перемогу в номінації «Кращий масовий захід» 
за організацію та проведення заходу «Art Piano – мі-
сто та ХАІ» у межах проекту KharkivMusicFest.

Вітаємо переможців конкурсу!
Учений секретар НТБ Ірина Олійник

25 лютого в аудиторії 231 головного корпусу ХАІ відбулася пре-
зентація на тему «Вища освіта, стипендіальні програми у Франції». 
Спікерами були представник Посольства Франції в Україні, дирек-
тор громадського об’єднання «Альянс Франсез» Тимоте де Майар 
і член агентства Campus France Наталя Федоряка.

Візитери запропонували студентам 1–2-го курсів узяти участь 
в одному з освітніх проектів, які дають змогу навчатися у Франції. 
Серед озвучених Наталею Федорякою варіантів були стипен-
діальні програми EIFFEL, Paris-Saclay, Bourses de la ville de Paris, 
ERASMUS+, а також стипендії уряду Франції.

Тимоте де Майар назвав класичні умови 
прийому на програми:

–– володіння англійською або французькою 
мовою на рівні B1–B2 (наявність відповідного 
сертифіката);
–– високий рівень знань у вибраній галузі;
–– ініціативність і наполегливість.
Усі бажаючі повинні обов’язково заповнити 

анкету стипендіата на сайті Campus France і підготу-
вати пакет документів: резюме, мотиваційний лист, перелік оцінок 
за всі роки навчання, рекомендації.

Наприкінці презентації гості побажали присутнім успіхів і за-
кликали їх «думати вже зараз про власне майбутнє»: c’est la vie!

Випусковий редактор Максим Зубков
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НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДОЦЕНТА:
по кафедрі геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі – 1 по-
сада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат технічних наук, учене зван-
ня – доцент або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність 
наукових праць або навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі права – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат іс-
торичних наук, учене звання – доцент або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не 
менше 3 років, наявність наукових або методичних праць за профілем спеціальності.

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

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті
Обов’язковими документами, які подаються на конкурс, є: заява на ім’я ректора  
про допуск до участі в конкурсі; документи про освіту, науковий ступінь, учене звання; 

 список наукових праць, винаходів, науково-методичних публікацій

ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17,  Національний аерокосмічний університет 

ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»,  ученому секретарю ради університету, тел. 788-40-32
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