
СПІВАЮ ТОБІ, ВСЕСВІТЕ!

Цього року професори, викладачі, студенти ХАІ й школярі з неба-
ченим розмахом святкували Всесвітній день авіації і космонавтики, 
беручи активну участь у знакових заходах, присвячених 58-й річниці 
першого польоту людини в космос.

Святкування розпочали 6 квітня, коли за підтримки Харківської об-
ласної державної адміністрації і Громадського координаційного комі-
тету «Харків ракетно-космічний» випускник ХАІ 1952 року, нині голова 
цього комітету, Геннадій Тупало запросив колег зі своєї альма-матер 
долучитися до музичного вечора космічного масштабу.  Підкорювачі 
повітряного простору й космосу, першопрохідці хмарних трактів 
і міжзіркових траєкторій, молоді й досвідчені створювачі літальних 
апаратів наживо почули дивовижні мелодії у виконанні Академічного 

симфонічного оркестру Харківської обласної філармонії і пронизливі 
голоси Академічного хору ім. В. Палкіна.  Програма концерту скла-
далася з «Космічної прелюдії» Миколи Стецюна, дебютної орато-
рії «Космічне сходження» молодого композитора Руслана Каширцева, 
відомих, улюблених багатьма композицій на кшталт «Трава у дома» 
і «Эхо любви». 

Із професійним святом працівників ракетно-космічної галузі при-
вітали заступник голови ХОДА Анатолій Бабічев і голова ГКК «Харків 
ракетно-космічний» Геннадій Тупало, який проголосив: «58 років тому 
система керування, виготовлена колективом заводу «Комунар», виве-
ла корабель із Юрієм Гагаріним на борту в космічний простір. Вікова 
мрія людства здійснилася. Саме тому ми зараз знаходимося тут!»

На факультеті РКТ працювала XVI Науково-практична 
конференція студентів і молодих учених «Сучасні проблеми 
ракетно-космічної техніки й технології», у якій взяли участь 
як українські студенти, так і студенти-іноземці. Декілька 
представлених робіт є експериментальними розробками. 
Д. т. н., професор, лауреат Державної премії України 
в галузі науки і техніки Костянтин Безручко вручив на-
городи й призи переможцям. У своєму мотиваційному 
виступі він повідав про космонавта, випускника кафедри 
402 Олега Кононенка, який зараз працює на МКС як на-
чальник екіпажу, про стан і перспективи розвитку аеро-
космічної галузі України, про необхідність працювати за 
спеціальністю й поширювати славу університету в нашій 
державі та за її межами.

11 квітня факультет ракетно-космічної техніки кре-
ативно відзначив своє 39-річчя. Гучне святкування 
розпочалося флешмобом на великій перерві. Після уро-
чистого відкриття зони відпочинку в холі літального кор-
пусу викладачів, студентів і гостей четвертого факультету 
вразив чудовий студентський концерт: запальні танці, 
весела музика, цікаві конкурси, кумедні номери, кміт-
ливі розіграші, вручення призів, яскравий виступ теа-
тру «ЧушьиЯ» подарували море позитиву всім присутнім. 
«Ваша важлива праця підвищує позитивний імідж ХАІ на 
міжнародному рівні й щодня доводить усьому світові, що 
якість освіти, здобутої в ХАІ, відповідає сучасним євро-
пейським стандартам, а в деяких аспектах навіть переви-
щує їх», – наголосив ректор ХАІ Микола Нечипорук.
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12 квітня делегація ХАІ на чолі з ректором Миколою 
Нечипоруком відвідала місто Дніпро, щоб привітати колектив 
Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля» із 65-ю річницею від дня заснування. Серед 
почесних гостей були присутніми Президент України Леонід 
Кучма (1994 – 2005 рр.), голова Державного космічного агент-
ства України Павло Дегтяренко, голова Дніпропетровської об-
ласної ради Гліб Пригунов, народні депутати, представники 
Національної академії наук, підприємств і організацій. Протягом 
багатьох років Національний аерокосмічний університет 
ім.  М. Є. Жуковського «ХАІ» співпрацює з головним підприєм-
ством ракетно-космічної галузі України у сферах навчання сту-
дентів, інноваційній і науковій діяльності. За всю історію КБ його 
працівники, серед яких багато випускників ХАІ, розробили чима-
ло бойових ракет, ракет-носіїв, космічних апаратів і ракетно-кос-
мічних комплексів, зробивши величезний внесок у зміцнення 
світового авторитету України як космічної держави.

11 і 12 квітня піднесено й урочисто в ХАІ було проведе-
но XX Всеукраїнську науково-практичну конференцію учнівської 
молоді «Гагарінські читання», у якій взяли участь учні з 12 областей 
України. Журі оцінювало доповіді за змістовністю, оригінальністю 
презентації та актуальністю досліджень. Керівники 8 наукових сек-
цій конференції урочисто нагородили призами й дипломами учнів, 
які зробили найкращі доповіді. 

Окрім молоді як кращих працівників ракетно-косміч-
ної галузі України за сумлінну працю у сфері космічно-
го приладобудування, високий професіоналізм і вагомий 
особистий внесок у підвищення науково-технічного потенціалу 
регіону грамотами й подяками Харківської обласної ради було 
відзначено д. т. н., зав. каф. 401 Андрія Кондратьєва, директора 
Авіаційно-сертифікаційного центру ХАІ Миколу Топала, д. т. н., зав. 
каф. 104 Ігоря Бичкова, к. т. н., доцента каф. 403 Павла Гагауза й по-
чесного випускника ХАІ, розробника ракетно-космічної техніки, 
учасника багатьох космічних програм Геннадія Тупала.

У межах всеукраїнського конкурсу «Професії майбут-
нього» вихованці дошкільного підрозділу «Чомусики» 
Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 
№ 13» відвідали наш університет. Д. т. н., професор, за-
відувач кафедри проектування літаків і вертольотів 
Олександр Гребеніков і начальник навчально-методич-
ного відділу ХАІ, к. т. н., доцент Максим Романов органі-
зували дітям ознайомлювальну екскурсію університетом 
із відвідуванням зали конструкції літаків, спеціалізованої 
лабораторії конструкції вертольотів, а також лаборато-
рій силових установок і систем, обслуговування пові-
тряних суден тощо. «Діти були в захваті від можливості 
побачити натурні літаки й вертольоти, сісти в кабіну, 
тримати штурвал і уявляти себе майбутніми авіаторами! 
Захоплива, пізнавальна й незабутня екскурсія супрово-
джувалася гарним настроєм і зацікавленістю, а персо-
нал університету приємно здивував діточок солодкими 
подарунками!», – поділилася враженнями вихователька 
КЗ НВК № 13 Наталя Кобзарева.

12 квітня «хайовці» взяли участь у мітингу біля пам’ят-
ного знака на честь космонавтів і працівників ракетно-кос-
мічної галузі, які зробили свій інтелектуальний і трудовий 
внесок в освоєння космосу (пам’ятний знак розташо-
вано на перехресті вулиць 23 Серпня і Космонавтів на-
впроти кінотеатру ім. О. Довженка). Учасниками заходу 
були представники підприємств ракетно-космічної га-
лузі, ГКК «Харків ракетно-космічний», ветерани космо-
дромів, громадські діячі, студенти ЗВО, мешканці міста. 
Вихованці астрономічного гуртка «Галактика» на чолі 
з директоркою Харківського планетарію ім. Ю. О. Гагаріна, 
засновницею музею «Космос», президентом обласного 
благодійного фонду «УкрАстро» Галиною Железняк підго-
тували оригінальні й щирі привітання. Родзинкою заходу 
став виступ заслуженого артиста естрадного мистецтва 
Яна Харитонова, який виконав гімн «Харків ракетно-кос-
мічний». Цього ж дня було прийнято резолюцію про 
встановлення на місці пам’ятного знака архітектурного 
комплексу «Харків космічний».
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благодійного фонду «УкрАстро» Галиною Железняк підго-
тували оригінальні й щирі привітання. Родзинкою заходу 
став виступ заслуженого артиста естрадного мистецтва 
Яна Харитонова, який виконав гімн «Харків ракетно-кос-
мічний». Цього ж дня було прийнято резолюцію про 
встановлення на місці пам’ятного знака архітектурного 

У межах всеукраїнського конкурсу «Професії майбут-
нього» вихованці дошкільного підрозділу «Чомусики» 
Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 
№ 13» відвідали наш університет. Д. т. н., професор, за-
відувач кафедри проектування літаків і вертольотів 
Олександр Гребеніков і начальник навчально-методич-
ного відділу ХАІ, к. т. н., доцент Максим Романов органі-
зували дітям ознайомлювальну екскурсію університетом 
із відвідуванням зали конструкції літаків, спеціалізованої 
лабораторії конструкції вертольотів, а також лаборато-
рій силових установок і систем, обслуговування пові-
тряних суден тощо. «Діти були в захваті від можливості 
побачити натурні літаки й вертольоти, сісти в кабіну, 

12 квітня «хайовці» взяли участь у мітингу біля пам’ят-
ного знака на честь космонавтів і працівників ракетно-кос-
мічної галузі, які зробили свій інтелектуальний і трудовий 
внесок в освоєння космосу (пам’ятний знак розташо-
вано на перехресті вулиць 23 Серпня і Космонавтів на-
впроти кінотеатру ім. О. Довженка). Учасниками заходу 
були представники підприємств ракетно-космічної га-
лузі, ГКК «Харків ракетно-космічний», ветерани космо-
дромів, громадські діячі, студенти ЗВО, мешканці міста. 
Вихованці астрономічного гуртка «Галактика» на чолі 
з директоркою Харківського планетарію ім. Ю. О. Гагаріна, 
засновницею музею «Космос», президентом обласного 
благодійного фонду «УкрАстро» Галиною Железняк підго-
тували оригінальні й щирі привітання. Родзинкою заходу 
став виступ заслуженого артиста естрадного мистецтва 
Яна Харитонова, який виконав гімн «Харків ракетно-кос-
мічний». Цього ж дня було прийнято резолюцію про 
встановлення на місці пам’ятного знака архітектурного 
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Вітаємо редакції журна-
лів ХАІ «Радіоелектронні і комп’ю-

терні системи» і «Авіаційно-космічна техніка та технологія» із при-
йняттям до авторитетного міжнародного мультидисциплінарно-
го каталогу журналів відкритого доступу Directory of Open Access 
Journals (DOAJ)!

Дякуємо за технічну підтримку відповідальному секретаре-
ві редколегій журналів Олександру Лещенку, колективу Центру 
розвитку інновацій, міжнародного науково-технічного співробіт-
ництва ХАІ та заступнику директора з наукової роботи Державної 
науково-технічної бібліотеки України Сергію Назаровцю за експерт-
ну оцінку.

Аліна Кривобокова, редактор ЦРІ ХАІ
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ПІДКОРЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ

ЩЕ ОДИН КРОК НА ШЛЯХУ ДО SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE!

Наприкінці березня 2019 року 
в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх 
проводилася V Міжнародна науково-до-
слідна конференція «Відновлювана 
енергетика та водозабезпечення» (The 
5th International Conference on Scienti� c 
Research ISR-2019 Renewable energy and 
water sustainability). ХАІ став єдиним 
представником України на конференції. 
Наш університет на світовому рівні пред-
ставляли ректор Микола Нечипорук, за-
відувач кафедри фізики Анатолій Таран 
і директор фірми-контрактера Mercury 
Modern Business Алі Юсеф.

Мета конференції – наукова вза-
ємодія між університетами й обмін 
студентами для вирішення питань 
з ефективності використання регене-
ративної енергії та якісного очищення 
води. Окрім представників ХАІ у захо-
ді брали участь провідні вчені з Англії, 
Бельгії, Індії, США, Китаю та інших країн. 

Організаторами заходу стали міністр 
вищої освіти і науки Єгипту професор 
Халед Абд Ельгафар і президент універ-
ситету Танта Магдій Сабаа.

Ректор Національного аерокос-
мічного університету ім.  М. Є. Жуков-
ського «Харківський авіаційний інститут» 
Микола Нечипорук і президент універ-
ситету Танта Магдій Сабаа підписали 
меморандум про співпрацю між універ-

ситетами. Президент Tanta University осо-
бливо зацікавився дослідною діяльністю 
кафедри фізики (505) і кафедри радіое-
лектронних та біомедичних комп’ютери-
зованих засобів і технологій (502). Цього 
ж дня відбулася зустріч ректора нашого 

університету з губернатором  провінції 
Південний Сінай Халєдом Фуда.

Під час конференції завідувач кафе-
дри фізики Анатолій Таран виступив із 
доповіддю «Застосування біполярного 
плазмового розряду над поверхнею ріди-
ни для очищення води від бактеріально-
го забруднення: проблеми і перспективи 
на майбутнє». Презентація привернула 
до вченого увагу з боку єгипетської пре-
си. За матеріалами доповіді в журналі 
Environmental Science & Pollution Research 
було опубліковано його статтю. 

У межах меморандуму про співп-
рацю ректор ХАІ Микола Нечипорук 
запросив єгипетську делегацію на чолі 
з президентом університету Танта Магдієм 
Сабаа відвідати Національний аеро-
космічний університет ім.  М. Є. Жуков-
ського «Харківський авіаційний інститут», 
щоб ще більше розвинути кооперацію.

Максим Зубков, 
випусковий редактор ЦЗГ ХАІ
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13 квітня чотири команди нашого університету (усі – сту-
денти кафедри інженерії програмного забезпечення) посіли 
перші чотири місця в І турі Всеукраїнської студентської олімпі-
ади з програмування. Цей етап є 1/8 фіналу студентської пер-
шості світу з програмування ACM ICPC. International Collegiate 
Program Contest – це перший у світі університетський спортив-
ний конкурс програмістів, який було започатковано 1970 року. 
Участь є можливою для студентів з усіх університетів світу.

Хлопці – молодці, вони дуже старалися, ретельно готува-
лися й отримали відмінний результат! Успіхи й досягнення сту-
дентів ХАІ в програмуванні також є результатом систематичної 
підготовки на заняттях клубу спортивного програмування, які 
регулярно проводять провідні викладачі кафедри 603: заві-

дувач кафедри, професор Ігор Туркін, доцент Ілона Шевченко, 
доцент Павло Лучшев, ст. викладач Вероніка Постернакова, ст. 
викладач Ольга Шпилінська, доцент Віталій Нарожний, доцент 
Євгенія Соколова, доцент Галина Труш.

Місця розподілилися таким чином:
1-ше місце – команда KHAI_Team_Orange:

Богдан Килимчук (642п гр.), Сергій Шаліков (641п гр.),
Денис Якушев (642п гр.).

2-ге місце – команда KHAI_I_have_several_questions!:
Вячеслав Балик (621пст гр.), Богдан Заєць (621пст гр.),
Філіп Філімонов (621пст гр.).

3-тє місце – команда KHAI_RD:
Володимир Бондар (612п гр.), Владислав Лазуткін (612п гр.),
Ілля Будулатій (612п гр.).

4-те місце – команда KHAI_ Architectors:
Матвій Матвієнко (612пст), Максим Коваленко (612пст),
Михайло Скорик (612пст).
Ці команди вибороли право представляти ХАІ на ре-

гіональному етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
з програмування, який є водночас 1/4 студентської першості 
світу ACM ICPC. 

Бажаємо «хайовцям» перемоги, удосконалення вмінь у про-
грамуванні й підвищення досвіду від участі в змаганнях такого 
масштабу! 

Галина Труш, к.т.н., доцент  каф. 603

28 березня 2019 року факультет програмної інженерії та 
бізнесу організував і провів у ХАІ турнір з економіки, менедж-
менту й інформаційних технологій.

«Цей захід організовано з метою популяризації досягнень 
вітчизняної та світової науки, пошуку й відбору молоді, що має 
здібності до наукової творчості, залучення старшокласників до 
науково-дослідних робіт», – говорить помічник ректора із забез-
печення якості освіти, професор Юрій Воробйов. Успіхів в інте-
лектуальному змаганні школярам побажали ст. викладач кафедри 
менеджменту Валентина Гатило; начальник відділу доуніверситет-
ської освіти Андрій Маковецький; завідувач кафедри публічного 
управління та підприємництва, професор Олена Жихор; завіду-
вач кафедри менеджменту, професор Андрій Доронін; завідувач 
кафедри фінансів, професор Тетяна Калінеску; завідувач кафедри 
економіки і маркетингу, професор Ірина Давидова і представник 
компанії Distributed Lab Владислав Дем’яненко.

Школярі 8–11 класів, 176 учнів шкіл, гімназій і ліцеїв узяли 
участь у турнірі за чотирма секціями: «Економіка і менедж-
мент», «Фінанси та банківська справа», «Експертиза товарів 
і послуг» та «Інформаційні технології».

На розгляд журі було представлено унікальні проекти, ко-
жен з яких в перспективі може бути реалізованим. Журі гідно 
оцінили високий ступінь підготовки учасників та їх інноваційні 
нетривіальні проекти.

Переможці отримали сертифікати, призи й подарунки від 
спонсорів: павербанки, фітнес-трекери, термокухлі й такі бажа-
ні чашки, брелоки та браслети ХАІ, а також фірмові футболки 
й бейсболки від компанії AxiomSL!

Сподіваємося незабаром побачити хлопців і дівчат, учасни-
ків турніру, у стінах рідного ХАІ як студентів!

Оргкомітет турніру

ВІТАЄМО КРАЩИХ ПРОГРАМІСТІВ ХАІ!
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23 квітня наймолодший факультет ХАІ – гуманітарний – від-
значив 20-річний ювілей!

Ректор ХАІ Микола Нечипорук привітав професорсько-ви-
кладацький склад сьомого факультету, співробітників, сту-
дентів і випускників, зазначивши, що кожен з присутніх тою 
чи іншою мірою зробив свій неоціненний внесок у ство-
рення й розвиток факультету. Декан факультету професор 
Володимир Копилов нагородив відзнаками найкращих пра-
цівників і студентів, подякувавши за сумлінну роботу й успіш-
не навчання.

Зі словами привітання звернулися до «хайовців» начальник 
Управління культури і туризму ХОДА Олег Яцина, заступник дирек-
тора Харківського науково-дослідного експертно-криміналістич-
ного центру МВС України Олег Кокорін, а також перші випускниці 
факультету – психолог, член Асоціації дитячих та сімейних пси-
хологів України Ірина Абдурахманова і засновниця рекрутинго-
вого агенства Hunt Trend Анна Петруляніс.

 «Рівень підготовки спеціалістів гуманітарного факульте-
ту ХАІ повністю відповідає викликам сьогодення. Упевнена, що 
незабаром ми будемо пишатися його видатними випускника-
ми!», – поздоровила науково-педагогічний колектив начальник 
Головного територіального управління юстиції в Харківській 
області Тетяна Єгорова-Луценко.

І, звичайно, який концерт без творчих номерів! Ніжне лірич-
не сопрано Заслуженої артистки України, солістки Харківського 
академічного театру музичної комедії Наталії Коваль з перших 
секунд виступу привернуло до себе увагу захоплених гляда-
чів. Далі присутні стали свідками виступу хору студентів ХАІ 
з Китайської Народної республіки, потішили своїми номерами 
Маргарита Півень, Чима Джуда, Анна Недосекіна, міс і містер 
факультету № 7 та багато інших талановитих студентів.

Насичена концертна програма яскраво завершилася вино-
сом торта й виконанням нового факультетського гімну. 

Микола Данченко,  ст. лаборант ЦЗГ ХАІ

23–24 квітня 2019 року в Національному аерокосмічному 
університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут» відбулася однойменна ювілейна XX Міжнародна 
науково-практична конференція, присвячена 20-річчю гу-
манітарного факультету. Відкрила конференцію завідувач 
кафедри документознавства та української мови профе-
сор ХАІ Алла Прилуцька. Учасників заходу привітали поміч-
ник ректора із забезпечення якості освіти, професор Юрій 
Воробйов та декан гуманітарного факультету, професор 
Володимир Копилов.

На конференції обговорювалися питання щодо соціальних 
комунікацій, інформаційної справи, філософії, культури, цивіль-
ного та інформаційного права, публічного адміністрування, фі-
лології, лінгвістики, психології, педагогіки та соціології. 

За 20 років роботи конференції у двадцяти випусках було 
опубліковано понад 3400 тез доповідей загальним обсягом 
понад 430 друкованих аркушів. Авторами цих публікацій були 
вчені з 18 країн Європи, Азії та Африки. На пленарних секцій-
них засіданнях було обговорено понад 1100 доповідей.

Зав. каф. 703, професор ХАІ Алла Прилуцька

ЛЮДИНА, КУЛЬТУРА, ТЕХНІКА В НОВОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ

ШЛЯХ ДО УСПІХУ ПОЧИНАЄТЬСЯ ТУТ!



4/ 26 квітень 2019 р.

6

М
ЕГ

А
-З

А
Х

ІД
  З

 П
РА

Ц
ЕВ

Л
А

Ш
ТУ

ВА
Н

Н
Я

16 квітня в ХАІ відбувся наймасш-
табніший захід Харкова, присвячений 
працевлаштуванню студентів і ви-
пускників. Допомогти студентам ви-
значитися з першим місцем роботи, 
абітурієнтам – з майбутньою профе-
сією (спеціальністю), а випускникам  – 
змінити місце роботи, якщо є така 
потреба, – головні задачі студент-
сько-промислового форуму.  

За останні два роки Ярмарок на-
був популярності як серед студентів 
і випускників ХАІ, так і серед студентів 
інших ЗВО Харкова, учнів шкіл, ліцеїв, 
коледжів, технікумів. Спорткомплекс ХАІ 
нагадував вулик: сотні зацікавлених від-
відувачів спілкувалися з роботодавцями, 
ставили запитання, заповнювали анкети, 
проходили профорієнтаційні тести, до-
мовлялися про проходження практик. 

Ректор ХАІ Микола Нечипорук уро-
чисто відкрив форум, побажавши робо-
тодавцям – знайти висококваліфікованих 
працівників, а молоді – успішно пройти 
співбесіду й отримати роботу своєї мрії. 
Учасників форуму привітали представни-
ки генеральних спонсорів Вікторія Ковтун 
(керівник навчального центру компанії 
NixSolutions), Андрій Прищип (головний 
інженер міжнародної інвестиційної ком-
панії SigmaBleyzer Ukraine, випускник ХАІ) 
і В`ячеслав Лаптєв (керівник навчального 
центру компанії SoftServe IT). Також сло-
во взяли заступник Головного конструк-
тора ДП «Антонов» Євген Василевський 
і начальник сектору ДП «КБ «Південне» 
Володимир Устіч.

Дуже приємно, що цьогоріч у заході 
взяли участь понад 80 українських і між-
народних підприємств і компаній, серед 
яких наші багаторічні партнери:

ДП «Антонов» (м. Київ), АТ «Мотор Січ» 
(м. Запоріжжя), ДП «ХМЗ «ФЕД»», ПрАТ «ФЕД», 

ДП «КБ «Південне» (м. Дніпро), Харківське 
конструкторське бюро з машинобудування 

ім. О. О. Морозова, ДП ХАКБ, АТ «Турбоатом», 

ДП «Завод ім. В. О. Малишева», Progresstech 
Ukraine (м. Київ), АТ «Новий стиль», 

Індустріальна група У.П.Е.К., ТОВ «Джейбіл 
Сьоркіт Юкрейн Лімітед» (м. Ужгород), 
ТОВ «СіАрЕйч Україна» (м. Кам’янець-

Подільський), EPAM, Gameloft, Zfort Group, 
Intetics, DB Best Technologies, Fulcrum Software, 

ТОВ «Джи Файв Холдинг Укр», ZONE3000, 
 Ciklum, DataArt та ін. 

Зійшли на небосхилі ХАІ й нові зірки:
ТОВ «Файнлайн Глобал Україна», 

ПрАТ «Елокс», ПрАТ «Енергооблік»,  
Flight Design general aviation (м. Херсон),  

Anuitex та ін.
Уперше за час існування фору-

му особливими гостями заходу ста-
ли ДП «Украерорух» і Харківська окрема 
авіаційна ескадрилья. 

Понад 200 представників підпри-
ємств і компаній надали багато актуаль-
них вакансій для практик, стажувань, 
програм навчання й працевлаштування. 

Наприкінці форуму відбувся розі-
граш призів від компаній, а потім усіх за 
традицією пригостили тортом.

Команда проекту – відділ сприяння 
працевлаштуванню студентів і випус-
кників ХАІ та Первинна профспілкова 
організація студентів ХАІ – зробила все 
можливе для того, щоб учасники  от-
римали очікувану користь від заходу. 
Висловлюємо подяку Генеральним спон-
сорам за допомогу в організації, інфор-
маційним партнерам rabota.kharkov.
ua, CitySites, Харків LIVE – за інформа-
ційну підтримку, також дякуємо підроз-
ділам ХАІ, які допомагали у підготовці 
й проведенні форуму.

Упевнені, що наступного року ХАІ 
знову відвідають представники багатьох 
підприємств і компаній, які запропонують 
нашим студентам і випускникам цікаві ва-
кансії з гідним рівнем зарплати й комфорт-
ними умовами праці, рівень довіри до 
форуму буде тільки підвищуватись, а кіль-
кість зацікавленої молоді – збільшуватись!

Олена Петрова, 
в. о. начальника відділу сприяння

працевлаштуванню студентів 
та випускників ХАІ

ЯРМАРОК 
ВАКАНСІЙ ХАІ 2019
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18 квітня 2019 року відбулася звітна конференція 
Первинної профспілкової організації Національного аеро-
космічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут». Роботу профспілкової організації 
співробітників ХАІ за 2018 рік визнано задовільною. 

17 квітня 1930 року було засновано Харківський авіа-
ційний інститут. На той час існувало два факультети (літа-
кобудування та двигунобудування), в інституті працювали 
12 викладачів і навчалися 69 студентів.

У межах угоди про співробітництво між ХАІ і компанією 
Phoenix Contact 23 квітня в радіокорпусі ректор Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харків-
ський авіаційний інститут» Микола Нечипорук, генеральний ди-
ректор українського дочірнього підприємства компанії Phoenix 
Contact Ukraine Андрій Максимець і завідувач кафедри комп’ю-
терних систем, мереж і кібербезпеки, професор Вячеслав 
Харченко урочисто відкрили першу в мережі EduNet лабора-
торію індустриального інтернету речей на базі ПЛК PLCNext. 
На відкритті були присутні викладачі й студенти кафедри 503. 
Старший викладач Євген Бабешко зробив презентацію про су-
часні контролери й курс «Індустріальній інтернет речей».

«Велика подяка всім, хто доклав зусиль до облаштування 
цієї лабораторії, і особливо генеральному директорові компа-
нії Андрію Максимцю за надане суперсучасне обладнання, що 
дасть змогу суттєво покращити навчальний процес нашого уні-
верситету», – підкреслив ректор ХАІ Микола Нечипорук.

Марина Колісник, к. т. н., доцент кафедри 503,
координатор центру Industry 4.0 у Харкові 

Два роки поспіль у стінах нашого університету ми чуємо це 
гасло, тому що в квітні 2017 року в ХАІ було створено цей театр. 
Починалося все камерно – у 235 аудиторії радіокорпусу. А по-
тім наш колектив неодноразово підкорював головну сцену ХАІ. 
Змінилися звукове та світлове оформлення вистав, костюми й де-
корації. Свій день народження «Лице.Меры» святкували, як і всі 
артисти, на сцені. Цього разу глядачам вони подарували виста-
ву «Дуже проста історія» за п’єсою української акторки, сценарист-
ки й драматурга Марії Ладо. Слід зауважити, що саме з цієї вистави 
розпочався театр ХАІ, але 4 квітня хлопці стрибнули вище голови, 
перевершивши себе! За тривалий час наполегливої роботи актор-
ська майстерність удосконалилася в рази, і якби видавали «хайов-

ські» «Оскари», то їх отримав би кожен член трупи. Звісно, значно 
підвищилася якість нової версії відомої глядачам вистави. 

Ця історія розповідає про вічні цінності й життєві істини. Дія 
відбувається в селі, головна локація – хлів. Учасники вистави – 
5 тварин і 5 людей. Головна ідея п’єси полягає в тому, що, незважа-
ючи на тваринні інстинкти, свійські тварини поводяться розумніше 
за людей. А люди, навпаки, за поведінкою нагадують звірів.

Незважаючи на те, що історія дійсно є дуже простою, немож-
ливо відвести очей від дійства на сцені. Глядачі повністю занурені 
в атмосферу, яку створили студенти-актори, проживають півтори 
години в одному настрої з ними й відчувають увесь спектр емоцій: 
від світлих і позитивних до гірких сльоз і скорботи.

У репертуарі театру ХАІ вже 5 вистав:
«Дуже проста історія» Марії Ладо,
«Ліцензія на вбивство» Віктора Леденьова,
«Фараони» Олексія Коломійця,
«Сонячна лінія» Івана Вирипаєва,
«Заводний апельсин» Дениса Вікторова.
Сподіваємося, що театр ХАІ буде продовжувати тішити нас 

своїми яскравими виставами! Як сказав Микола Гоголь: «Театр – це 
така кафедра, з якої можна багато сказати світу добра». І як здоро-
во, що в нашому університеті є така кафедра!

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

ВІДКРИТТЯ ЛАБОРАТОРІЇ

ТЕАТР ХАІ «ЛИЦЕ.МЕРЫ» СТАВИТЬ НАЙКРАЩІ ПРЕМ'ЄРИ!
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НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕКАНІВ:
по факультету ракетно-космічної техніки – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий 
ступінь – доктор або кандидат технічних наук, учене звання – професор або доцент, стаж науко-
во-педагогічної роботи – не менше 10 років;
по факультету радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій – 1 посада, 
вимоги до претендентів: науковий ступінь – доктор або кандидат технічних наук, учене зван-
ня – доцент або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР:
по кафедрі аерогідродинаміки – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – 
доктор або кандидат технічних наук, учене звання – професор або доцент, або без звання, стаж 
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць або навчально-мето-
дичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі теорії авіаційних двигунів – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий 
ступінь – доктор технічних наук, учене звання – професор, стаж науково-педагогічної роботи – не 
менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі технології виробництва авіаційних двигунів – 1 посада, вимоги до пре-
тендентів: науковий ступінь – доктор технічних наук, учене звання – професор, стаж науко-
во-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-методичних 
посібників за фахом кафедри;
по кафедрі економіки та маркетингу – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий сту-
пінь – доктор або кандидат наук, учене звання – професор або доцент, стаж науково-педагогічної 
роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фа-
хом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПРОФЕСОРІВ:
по кафедрі конструкції авіаційних двигунів – 1 посада, вимоги до претендентів: нау-
ковий ступінь – доктор або кандидат технічних наук, учене звання – професор або доцент, або 
старший науковий співробітник, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність 
наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі системи управління літальних апаратів – 1 посада, вимоги до претенден-
тів: науковий ступінь – доктор або кандидат технічних наук, учене звання – професор або доцент, 
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць або навчаль-
но-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі інженерії програмного забезпечення – 1 посада, вимоги до претендентів: 
науковий ступінь – доктор наук, учене звання – професор, стаж науково-педагогічної роботи – не 
менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі документознавства та української мови – 1 посада, вимоги до претенден-
тів: науковий ступінь – доктор педагогічних наук, учене звання – професор або доцент, стаж 
науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць або навчально-ме-
тодичних посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДОЦЕНТІВ:
по кафедрі аерогідродинаміки – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – 
кандидат технічних наук, учене звання – доцент або без звання, стаж науково-педагогічної робо-
ти – не менше 5 років, наявність наукових праць або навчально-методичних посібників за фахом 
кафедри;
по кафедрі міцності літальних апаратів – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий 
ступінь – кандидат технічних наук, учене звання – доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не 
менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі конструкції авіаційних двигунів – 1 посада, вимоги до претендентів: нау-
ковий ступінь – кандидат технічних наук, учене звання – доцент, стаж науково-педагогічної ро-
боти – не менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом 
кафедри, володіння англійською мовою (технічний напрям);
по кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій – 1 посада, вимоги до 
претендентів: науковий ступінь – кандидат технічних наук, учене звання – доцент, стаж нау-
ково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних 
посібників за фахом кафедри;
по кафедрі математичного моделювання та штучного інтелекту – 1 посада, вимоги до 
претендентів: науковий ступінь – кандидат технічних наук, учене звання – доцент, стаж науко-
во-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних 
посібників за фахом кафедри;
по кафедрі вищої математики та системного аналізу – 4 посади, вимоги до претен-
дентів: науковий ступінь – кандидат фізико-математичних або технічних наук, учене звання  – 
доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць або 
навчально-методичних посібників за фахом кафедри;

по кафедрі аерокосмічних радіоелектронних систем – 1 посада, вимоги до претенден-
тів: науковий ступінь – кандидат наук, учене звання – доцент або без звання, стаж науково-педа-
гогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників 
за фахом кафедри;
по кафедрі радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і техноло-
гій – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат технічних наук, учене 
звання – доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць 
і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського – 1 посада, 
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат технічних наук, учене звання – доцент, 
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-ме-
тодичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі фізики – 2 посади, вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат фізи-
ко-математичних або технічних наук, учене звання – доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не 
менше 5 років, наявність наукових праць або навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі економічної теорії – 2 посади, вимоги до претендентів: науковий ступінь – 
кандидат економічних наук, учене звання – доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 
5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі менеджменту – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – канди-
дат наук, учене звання – доцент або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 
років, наявність наукових праць за фахом кафедри;
по кафедрі інженерії програмного забезпечення – 2 посади, вимоги до претендентів: 
науковий ступінь – кандидат наук, учене звання – доцент або без звання, стаж науково-педаго-
гічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників 
за фахом кафедри;
по кафедрі економіки та маркетингу – 3 посади, вимоги до претендентів: науковий сту-
пінь – кандидат економічних або технічних наук, учене звання – доцент або без звання, стаж нау-
ково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних 
посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ:
по кафедрі міцності літальних апаратів – 1 посада, вимоги до претендентів: освіта – 
вища, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність навчально-методичних 
посібників за фахом кафедри;
по кафедрі математичного моделювання та штучного інтелекту – 1 посада, вимоги до 
претендентів: освіта – вища, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність 
наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі вищої математики та системного аналізу – 3 посади, вимоги до претенден-
тів: освіта – вища, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових 
праць або навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі економічної теорії – 3 посади, вимоги до претендентів: освіта – вища за фа-
хом кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць і 
навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі інженерії програмного забезпечення – 1 посада, вимоги до претендентів: 
освіта – вища, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць і 
навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі економіки та маркетингу – 1 посада, вимоги до претендентів: освіта – вища, 
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць і навчально-ме-
тодичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі іноземних мов – 2 посади, вимоги до претендентів: освіта – вища (філологіч-
на, перекладацька), стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових 
праць за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД АСИСТЕНТІВ:
по кафедрі аерокосмічних радіоелектронних систем – 2 посади, вимоги до претенден-
тів: освіта – вища за фахом кафедри, наявність наукових праць за фахом кафедри;
по кафедрі іноземних мов – 3 посади, вимоги до претендентів: освіта – вища (філологіч-
на, перекладацька), наявність стажу науково-педагогічної роботи.
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