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ПЕРЕМОГИ 
ЗА НАМИ!

ХОЧЕШ СТАТИТИ 
ПІЛОТОМ ЧИ 

БОРТПРОВІДНИКОМ?

ВІДПОЧИВАЙ ІЗ 
ЗАДОВОЛЕННЯМ

КОМАНДА КВК ХАІ. 
ІСТОРІЯ УСПІХУ

с. 2 с. 3-4 с. 5-6 с. 7

Балтійська авіаційна академія 
і компанія МАУ запрошують 

студентів ХАІ навчатися й 
працювати.

Студенти і співробітники  ХАІ не 
зупиняються на досягнутому. 
Команди студентів і науковців  

факультету СУЛА знову 
отримали призові місця.

Куди можна поїхати відпочити  
й набратися вражень не за 

шалені гроші? 
Секрети гарного відпочинку від 

співробітників ХАІ. 

У квітні 2016 року команда 
КВК ХАІ “Люди в білому“ 

відзначила свій черговий 
день народження. Як усе 

починалося?

23 червня 2016 року відбулися урочисті заходи, 
присвячені випуску бакалаврів, спеціалістів і 
магістрів. Цього року 80 бакалаврів, 17 спеціалістів 
і 42 магістри отримали дипломи з відзнакою. На 
факультетах і в актовій залі головного корпусу ХАІ 
відбулися урочисті вручення дипломів випускникам. 
Традиційно молодих фахівців привітало керівництво 
університету, були сказані напутні слова від 
проректорів і деканів. Від випускників пролунали 
щирі слова подяки викладачам і обіцянки нести 
горде звання «хайовця»  протягом усього життя. Усіх 
гостей свята привітали творчі колективи ХАІ.
Вітаємо всіх, хто пройшов довгий і нелегкий шлях 
навчання і отримав  такий довгоочікуваний диплом! 
Бажаємо бакалаврам не зупинятися на досягнутому 
й продовжити навчання в стінах ХАІ, а спеціалістам і 
магістрам – стати висококваліфікованими фахівцями 
у своїй професійній галузі й посісти гідне місце в 
житті. Щастя всім, здоров’я й добробуту!

магістрибакалаври спеціалісти з відзнакою
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13 травня 2016 р. представники 
Балтійської авіаційної академії (БАА) 
відвідали ХАІ, де розповіли нашим 
студентам про курси підготовки пілотів 
і нещодавно розроблену спільну з ХАІ 

програму навчання авіаційних механіків 
і пілотів.

ХАІ та БАА з вересня 2016 р. 
пропонують спільну програму навчання, 
за результатами якої студенти отримають 

змогу стати як кваліфікованими 
авіаційними інженерами, так і 
ліцензованими комерційними пілотами 
водночас. Згідно з програмою студенти 
навчаються 2,5 роки за програмою 

Усе більше й більше молодих, 
талановитих і розумних долучаються до 
участі в конкурсах, олімпіадах, стартапах 
і хакатонах. Нещодавно, наприкінці 
травня, ми змогли знову порадіти 
за успіх наших земляків – українську 
команду, як стала переможцем Space 
Apps Challenge – міжнародного хакатона 
з розроблення інноваційних рішень 
глобальних завдань із використанням 
сучасних технологій NASA.  

Але наші студенти не відстають і 
продовжують брати участь у конкурсах 
та олімпіадах і перемагати. 

Студенти кафедри систем 
управління ЛА посіли I місце в першій 
Всеукраїнській студентській олімпіаді 
«Системи штучного інтелекту»! 
Олімпіада відбувалася 19–22 квітня в 
Національному технічному університеті 
«ХПІ». В олімпіаді взяли участь переможці 
I етапу олімпіад у галузі застосування 
комп’ютерних інформаційних технологій 
і робототехніки. II етап заходу відбувався 

в два тури. Тур I – теоретичний: його 
учасникам було запропоновано низку 
завдань як з дисципліни «Системи 
штучного інтелекту», так і з дисциплін 
базової підготовки програмістів. Тур II – 
практичний, пов’язаний з розробленням 
програм поведінки інтелектуального 
робота, що працює під управлінням 
мікроконтролеру, і демонстрації робота 
на стенді в умовах поставленого 
завдання.

В олімпіаді взяли участь 7 команд 
із різних ВНЗ України: Національного 
аерокосмічного університету «ХАІ», 
Національного технічного університету 
«ХПІ», Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 
Одеського національного 
політехнічного університету. Вітаємо 
наших переможців: Максима Сайкова 
(студента 332 гр.), Івана Кудрявського 
(студента 342 гр.)  й Веремьєва Іллю 
(студента 321гр.). Сподіваємося, що 
наступного разу робот, розроблений 
нашими студентами, підкорить Марс!

Також співробітники й студенти 
кафедри систем управління ЛА  стали 
переможцями  першого Всеукраїнського 
конкурсу науково-інженерних проектів 
«Безпілотна авіація», фінальна 
презентація яких відбулася 20 травня 
в залі вченої ради Національного 
авіаційного університету. Усього на 
конкурсі було представлено близько 
півсотні проектів за напрямками 

«Планери та двигуни» й «Авіоніка і 
радіоелектронне обладнання». За 
результатами оцінки експертної комісії 
у фінал пройшли 10 кращих інженерних 
розроблень і моделей безпілотних 
систем, із якими конкурсанти 
ознайомили присутніх. У конкурсі взяли 
участь студенти з ВНЗ міста Києва, а 
також Національного аерокосмічного 
університету ім. М.Є. Жуковського 
«ХАІ», Житомирського військового 
інституту ім. С.П. Корольова й Луцького 
національного технічного університету.

Команда ХАІ під керівництвом 
професора Анатолія Степановича Куліка 
у складі доцента Костянтина Юрійовича 
Дергачова, доцента Сергія Борисовича 
Кочука, інженерів Христини Романівни 
Бортник й Ірини Олександрівни Пявки, 
а також студентів Сергія Вікторовича 
Багінського й Артема Олексійовича 
Нікітіна посіла друге місце й була 
нагороджена грошовою премією.

ПЕРЕМОГИ ЗА НАМИ!

ХОЧЕШ СТАТИ ПІЛОТОМ? ПОЧНИ З ХАІ!

Українська команда, яка створила проект 
Mars Hopper, стала переможцем Space Apps 
Challenge в номінації «Глядацькі симпатії» 
(за даними офіційного сайту конкурсу  
http://2016.spaceappschallenge.org). Проект 
пропонує альтернативну технологію 
переміщення поверхнею Марса. Хлопці 
розробили аналог джетпака й модель 
ракетоплана, який використовує як паливо 
вуглекислий газ.
Перш ніж перемогти у всесвітньому 
конкурсі, проект пройшов відбір у 
локальному українському хакатоні, ставши 
переможцем відразу в двох номінаціях. 
Потім був відібраний серед 128 команд із 
різних країн і вийшов до п’ятірки фіналістів, 
де за нього вже голосували користувачі з 
усього світу.
До фіналу конкурсу потрапив ще один 
український проект: створений на 
локальному хакатоні в Кіровограді Asterion-
CYA. Експерти NASA відібрали проект до 
п’ятірки фіналістів з усього світу. Сутність 
проекту Asterion-CYA – в особливому 
методі обчислення небезпечних для 
Землі астероїдів за допомогою методів 
машинного навчання.

Організатором конкурсу «Безпілотна 
авіація» є Асоціація національної 
авіації та безпілотних систем, одне з 
ключових завдань якої – підтримувати 
перспективних розробників, допомагати 
вітчизняним виробникам. Сьогодні 
Асоціація активно співпрацює з вищими 
навчальними закладами, інвестиційними 
фондами, громадськими організаціями, 
органами влади. Головна мета асоціації 
– зробити українські безпілотні системи 
пріоритетними для вітчизняних військових 
та правоохоронних органів, цивільних 
організацій, підприємств, забезпечити 
конкурентоспроможність на зовнішніх 
ринках. Подробиці можна знайти на сайті 
http://nabs.com.ua/

Наталія Харіна, 
аспірант кафедри № 301
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25 травня 2016 року в стінах ХАІ 
відбулася цікава зустріч представників 
компанії «Міжнародні авіалінії України 
(МАУ)» зі студентами. Цього року МАУ 
вирішила проводити конкурс на заміщення 
вакантних посад бортпровідників. Основні 
функції бортпровідника – це забезпечення 
безпеки пасажирів на борту літака та 
якісне обслуговування.  До кандидатів 
висувають такі вимоги: диплом бакалавра, 
спеціаліста або магістра й високий рівень 
володіння російською, українською й 
англійськими мовами, адже ця професія 
пов’язана зі спілкуванням із пасажирами 
різних країн. Знання додаткової мови 
підвищує шанси кандидата. При цьому – 
досвід роботи зовсім не важливий. 

Представники компанії МАУ розповіли, 
які навички потрібні для бортпровідників. 
Перш за все – відповідальність,  зібраність,  
дисциплінованість, оперативність у 
роботі. Також важливі комунікабельність 
і добра стресостійкість. Треба вміти 
плавати (хоча краще б не довелося в 
польоті перевіряти цю навичку). І, до 

цього ж, треба мати гарну зовнішність, 
зріст 160 – 175 для дівчат і 170 – 185 для 
хлопців, не мати значних вад зору й 
татуювань на видимих частинах тіла. Що 
ж, не так багато, якщо попереду  тебе 
чекає не тільки гідна заробітна платня, 
але  й можливість мандрувати! 

BalticAviationAkademy 
Балтійська авіаційна академія – навчальний центр з головним офісом у Вільнюсі (Литва), який функціонує та випускає пілотів уже впродовж  
20 років. БАА є сертифікованим центром EASA, що пропонує широкий спектр тренувальних програм для отримання різноманітних сертифікатів 
професійної авіаційної придатності, які визнаються організаціями цивільної авіації в багатьох країнах світу. БАА – центр з підготовки пілотів за 
європейськими стандартами, чия практика проходить через мережу тренажерів у таких країнах, як Литва, Англія, Іспанія, Бельгія, Швеція, Франція 
та Німеччина. БАА працює за виданими сертифікатами адміністрації цивільної авіації.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – це провідна українська компанія, заснована в  
1992 році. 100% акцій МАУ перебувають у приватній власності. Основною діяльністю 
«Міжнародних авіаліній України» є пасажирські й вантажні перевезення. До складу флоту 
авіакомпанії МАУ входить 32 авіалайнери різних модифікацій, зокрема далекомагістральні 
широкофюзеляжні літаки Boeing 767-300, середньомагістральні Boeing-737 нового покоління, 
середньомагістральні класичні Boeing-737 (у тому числі один вантажний Boeing 737-300SF) 
і середньомагістральні Embraer-190.  Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний 
аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). Детальніше можна дізнатися на сайті http://www.flyuia.com/.

бакалавра з обслуговування повітряних 
суден ХАІ та 1,5 роки – за курсом 
підготовки комерційних пілотів CPL 
або ATPL з європейською ліцензією 
EASA в БАА. Завдяки цьому студенти 
ХАІ стануть конкурентоспроможними 
як у галузі авіаційної інженерії, так і 
цивільної авіації. Слід зазначити, що 

вартість навчання в БАА досить висока, 
але спеціаліст в авіаційній галузі в 

середньому в Європі отримує 4 тисячі 
євро на місяць.

Якщо у вас виникли питання, 
звертайтеся до Відділу міжнародних 
зв’язків (321 г.к.) для роз’яснення.

Наприкінці квітня нас як 
представників ХАІ було запрошено до 
школи № 100 взяти участь у складі журі 
науково-творчої конференції учнів  
5–11 класів, присвяченої 153-тій річниці 
з дня народження В. І.  Вернадського. 
Учні підготували не тільки цікаві, але й 
дуже інформативні й змістовні доповіді з 
презентаціями. Було враження, що діти 
виступають не в школі, а на міжнародному 
форумі, супроводжуючи свої доповіді й 
музикою, і фотографіями, і театральними 

виступами. Багато доповідей було 
зроблено командами учнів. Результатом 
роботи стала цікава фотоподорож у часі 
Харковом (команда учениць 9-А класу: 
Є. Кіященко, К. Мартинеко, В. Савченко, 
А. Капліна), захопливі факти про зниклі 
храми нашого міста (учениці 7-А класу 
М. Колеснікова і Д. Пшенична), сім чудес 
Харкова (учні 9-Б класу А. Халімонова 
і В. Монахов підготували презентацію 
англійською мовою), дивовижні факти 
про вчених-математиків (команда учнів  
11-А класу: В. Доля, Д. Григор’єв,  
Д. Несміян, І. Чепіль, В. Ребров) і 
багато інших доповідей про авіацію, 
космонавтику, загальні науки й видатних 
вчених та інженерів.  Кращі доповіді було 
відзначено грамотами й призами. Але 
немає значення, хто найкращий. Головне –  

учні змогли зробити справжнє свято науки 
й знань!

Керувала процесом цього 
дивовижного заходу вчитель фізики 
Наталія Іванівна Сологуб, яка вже багато 
років виконує не тільки важливу місію 
виховання дітей, але й надихає їх на 
пошук нового. Велика подяка директору 
школи № 100 Вікторії Володимирівні Ткач 
за запрошення й такі важливі результати 
дослідницької, творчої роботи учнів і 
вчителів, які ми мали змогу побачити.

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА БОРТ!

СВЯТО НАУКИ ТА ЗНАНЬ

Віталій Воронько, проректор по НПП 
та міжнародним стосункам 

Олена Кононенко 

Дмитро Тіняков, начальник відділу 
довузівської підготовки ХАІ
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ВІДПОЧИВАЙТЕ ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ!
Кожного року ми чекаємо найкращу 

пору – літо. І не тільки тому, що тепло 
(хоча цього року червень нас не радує 
спекотною погодою…), а й тому, що 
приходить така жадана пора відпусток. 
Студенти, які склали сесію й пройшли 
практику, нарешті покидають стіни 
університету. У багатьох корпусах 
запановує тиша, порушувана іноді 
абітурієнтами та їхніми батьками. 
Більшість викладачів і співробітників,  які 
чесно працювали увесь навчальний рік, 
починають планувати свій вільний час. І, 
звичайно, багато хто мріє помандрувати, 
бо краще один раз побачити, ніж сто 
разів почути.

Але як відпочити й набратися 
вражень не за шалені гроші? 
Пропонуємо вам огляд цікавих місць 
України, де побували наші співробітники 
й можуть не тільки поділитися 
враженнями, але й порадити, як 
здійснити таку подорож. Зрештою, наше 
життя вимірюють не кількістю прожитих 
років, а кількістю пережитих подій.

Київ – столиця України
Безперечно, багато хто їздить 

до Києва у відрядження й скаже, що 
витрачати відпустку на огляд визначних 
пам’яток не має сенсу. Але я категорично 
заявляю – є сенс! У Києві, окрім Хрещатика 
та Київо-Печерської Лаври, існує безліч 
цікавих місць, де можна побувати на 
уїкенд. Наприклад, Андріївский узвіз, 
де обов’язково треба відвідати будинок 
№ 13, у якому розміщено дім-музей 
Михайла Булгакова. Неодмінно візьміть 
екскурсію, бо послухати про життя 
відомого лікаря й письменника дуже 
цікаво. На узвозі можна також відвідати 
художні галереї та інші музеї, театри «На 
Подолі» й «Колесо». Зовсім безкоштовно 
не забудьте відвідати Пейзажну алею, 
створену на місці «зритих оборонних 
валів Верхнього міста, що йшли 
понад яром, над урочищем Гончарі». 
Колекція музею просто неба постійно 
оновлюється.

Як не дивно, але мало хто знає 
про цікаві й інформативні експозиції 
музеїв історії України, Національний 
музей історії України у Другій світовій 
війні, Національний науково-
природничий музей НАН України, Водно-
інформаційний центр (музей води), 
новий музей популярної науки й техніки 
«Експериментаріум»… Список можна 
продовжити. 

До речі, якщо їхати потягом і знайти 
недорогий хостел, де можна заночувати, 
дводенна поїздка навіть із квитками 
до музеїв та їжею в «Пузатій хаті», 
розташованій прямо на вокзалі, – буде 
коштувати не дорожче, ніж оформлення 
шенгенської візи. Варто їхати й везти до 
дому незабутні враження!

Асканія-Нова
Якщо ви зморилися від міста й 

бажаєте на природу, прокладіть свій 
маршрут через заповідник Асканія 
Нова – єдину в Європі ділянку цілинного 
степу.  Територія заповіднику становить 

11000 га в різних ландшафтних зонах. Це 
одне з семи природних чудес України, 
що входить у сотню найбільш відомих 
заповідних територій планети. Тут  
150 видів рідкісних дерев і кущів, багато 
унікальних тварин і птахів, скіфські 
кургани та язичницькі кам’яні ідоли. 

Наші співробітники університету, які 
побували там, поділилися незабутніми 
враженнями: «Це було неначе сафарі! 
Ми їхали широким степом, де поряд 
із нами бігали антилопи, зебри, літали 
орли, фазани… А які барви! Дендропарк 
просто унікальний. Такого розмаїття 
квітів і рослин я просто ніколи не 
бачила. Треба обов’язково їхати!» (Ніна 
Невзорова, бухгалтер)  

На сайті http://askania-nova-
zapovidnik.gov.ua/ можна знайти 
вичерпну інформацію про Асканію-Нову 
й замовити екскурсії.

Полтава
Унікальним місцям нашої країни 

немає кінця. І деякі з них – просто 

поряд. Багато хто з нас був у Полтаві, 
але мало хто пройшов уздовж неї 
пішки. Літом квітучі сади Полтавщини 
просто дивовижні. І, якщо хто не 
знає, історичною пам’яткою Полтави 
є не тільки музей Полтавської битви.  
У минулому році я була особливо 
захоплена екскурсіями до домів-
музеїв Панаса Мирного й Володимира 
Короленка. Ви неначе повертаєтеся  до 
початку минулого століття. Унікальна 
епоха, унікальні люди. Це не просто 
цікаво – це захоплює.

Але ж для тих, хто у душі авіатор, 
обов’язково треба відвідати Полтавський 
музей дальньої авіації, який було 
відкрито у 2007 році на основі летовища. 
Цей музей пройшов шлях від цивільного 
аеродрому для забезпечення перших в 
Україні пасажирських авіаліній до однієї 
з наймогутніших стратегічних авіабаз 
світу. Ви побачити експозицію літаків, 
авіаційних засобів ураження і рятування 
й інші знакові місця.

У Полтаві можна відпочити й на 
Ворсклі. Зараз доступно багато місць, де 
можна досить економно й гарно провести 
літні вихідні.  На сторінках Інтернету можна 
знайти достатньо пропозицій.

Море й не тільки
Якщо все ж таки хочеться до 

моря, можна здійснити подорож до 
Одеси. Однак вартість проживання 
в сезон вас неприємно здивує. Але 
не варто засмучуватися. Є прекрасна 
альтернатива – Бердянськ! А точніше – 
Бердянська коса, де відпочинок нагадує 
справжній рай. Саме на Бердянській косі 
можна прямо з корпусів баз відпочинку 
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пірнути в саме море. Там практично 
немає медуз, а хвилі – як на Чорному 
морі. Увечері – можна знайти в центрі 
Бердянська розваги на будь-який смак. 

Тож пакуйте валізи й уперед!  
Старий Салтів, «Пролісок»
Але, якщо все ж таки вас більше 

приваблює риболовля, річка і хвойний 
ліс, навіщо гадати, куди поїхати. Наша 
база відпочинку «Пролісок» відкрита 
для всіх охочих. Тим паче, що історія 
й легенди цього місця не залишать 
байдужими жодного «хайовця».

База відпочинку «Пролісок» (для тих, 
хто там ще не побував) розташована 

за 55 км від Харкова в мальовничому 
сосновому бору на території 
Салтівського водосховища. Вона працює 
з 1977 р., і відпочивали там спочатку 
в наметах.  Будівництво відбувалось 
у два етапи. Треба було організувати 
харчування для відпочивальників, 
тому було побудовано корпус, а потім  
виникла потреба збудувати зручні 
домівки. Тоді керівництво цим процесом 
доручили профкому співробітників ХАІ. 
Як згадує професор Анатолій Степанович 
Кулік, який тоді був заступником голови 
профкому, усе робили гуртом: «Привезли 
збірні будиночки з Прибалтики. Треба 
було їх установити. Грошей не було. Але 
були люди, які знали, як будувати, як 
проектувати. За плечима багатьох із них 
– будівельні загони. Кожному факультету 
віддали на рік право користуватися 
своїми домівками безкоштовно.  І, як 
бачимо, – усе стоїть і зараз». «Пролісок» 
будували всім ХАІ. Допомагали з 
вирішенням багатьох проблем і декани, 
і керівництво інституту. Наприкінці 

дев’яностих відбудували всі місця, які 
були занедбані в тяжкі часи перебудови. 
Зараз для охочих відпочити –  
гарний піщаний пляж, альтанки, 
комфортабельні номери й дерев’яні 
«прибалтійські» будиночки. В останні 
роки це є улюбленим місцем проведення 
«1001 ночі». Тож запрошуємо всіх! 

P.S. Бажаємо всім гарно відпочити 
цього року, навіть якщо базою для 
відпочинку стане ваша дача! І в осінніх 
номерах газети чекаємо від вас,  наші 
викладачі та співробітники, цікавих 
розповідей і вражень про літо!

Марія Мазорчук, 
доцент кафедри інформатики

«1001 НІЧ». НОВИЙ ФОРМАТ
ХАІ завжди славився тим, що шанував 

свої традиції. Із традицій починається шлях 
першокурсника, із ними йдуть у доросле 
життя випускники. Я хочу розповісти про 
одну з них, котра стоїть саме посередині 
цього шляху  – «1000 та 1 ніч».

«1000 та 1 ніч» – це екватор навчання, 
«золота середина», яку відзначають 
тільки студенти 3 курсу. Раніше «1001 ніч» 
святкували 28–29 травня, але зараз на ці 
дати припадає День ХАІ. Тому це свято в 
більшості третьокурсників відбувається на 
початку травня. 

Раніше ця подія викликала 
невдоволення в керівництва університету. 
Але,  коли керівниками стали вже ті ж самі 
студенти, що започаткували  це свято, 
«1001 ніч» стала цілком офіційним заходом.

Раніше подію було прийнято 
відзначати складом навчальної групи, 
а зараз ці правила змінились і можна 
святкувати як потоком, так і маленькою 
групою. Основними атрибутами на цьому 
заході є футболки та прапор. Кожна група 
вибирає собі певний колір футболок і 
певний дизайн.  Розмальовували їх раніше 
самостійно фарбами, балончиками чи 
іншими засобами. Проте зараз усе більшої 
популярності набуває друкувати на одязі 
логотипи груп і факультету, свої імена та 
інші знаки відмінності. Що ж стосується 
прапорів, то їх досі малюють уручну. 

Отже, коли готова вся атрибутика, 
студенти збираються вже всім факультетом 
і розпочинають свій хід студмістечком. 
Ідуть вони, звичайно ж, не мовчки, і не 

вдень, а рано-вранці.   Після цього студенти 
розділяються за своїми групами і йдуть на 
кафедри, де на прапорах залишають свої 
підписи викладачі. Фото, відео, усмішки, 
море щасливих миттєвостей!!!

Це перша й основна частина традиції. 
Другою частиною є поїздка на природу. 
Куди саме – це вибір студентів. Наприклад, 
профком студентів та аспірантів ХАІ 
пропонує студентам відпочити на Старому 
Салтові в «Проліску». Він розміщує 
студентів у будиночках, організовує 
різноманітні конкурси, нагороджує 
найкращу групу «Дипломом справжнього 
Хайовця». Прапор найкращої групи 
майорить на базі до наступного заїзду. 

Як ви розумієте, до такої великої події 
готуватися починають ледь не з осені. Але 
це того варте!

Катя Барабаш,
студентка факультету № 3
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23 травня 2016 р. минуло 85 років 
від дня народження генерального 
авіаконструктора Авіаційного науково-
технічного комплексу ім. О.К. Антонова, 
доктора технічних наук, пофесора, 
Героя України Петра Васильовича 
Балабуєва.

 Народився Петро Васильович 
23 травня 1931 р. на хуторі Валуйськ 
Луганської області в родині коваля. 
Його батько Василь Балабуєв загинув 
у партизанському загоні, і Петро 
виявився єдиним годувальником сім’ї – 
мами і двох сестер.

У 1954 р. Петро Балабуєв успішно 
закінчив літакобудівний факультет 
Харківського авіаційного інституту 
і був спрямований на роботу в ОКБ 
головного конструктора Олега 
Костянтиновича Антонова, де вже 
працювали на той період понад 700 
випускників ХАІ. Разом із молодими 
фахівцями П.В. Балабуєв залучився 
до розроблення першого в СРСР 
спеціалізованого транспортного 
літака Ан-8. З 1954 до 1965 рр. 
Петро Васильович пройшов шлях 
інженера-конструктора, начальника 
майстерні, начальника складального 
цеху, провідного інженера з льотних 
випробувань, заступника головного 
конструктора й начальника філії ОКБ на 

серійному заводі в м. Ташкент. Там під 
його керівництвом відбувався запуск до 
серійного виробництва найбільшого 

у світі на той час транспортного літака 
Ан-22 «Антей».

У 1965 р. П.В. Балабуєва 
призначають директором Київського 
механічного заводу (у майбутньому 
АНТК «Антонов»). На його плечі 
лягає величезна відповідальність за 
виконання найважливіших державних 
завдань з будівництва дослідних 
літаків. Через кілька років Петро 
Балабуєв – головний конструктор, 
перший заступник генерального 
конструктора. Він очолює комплекс 
робіт зі створення знаменитого на весь 
світ Ан-124 «Руслан».

У 1984 р. Петро Васильович 
буквально з рук свого вчителя Олега 
Антонова бере штурвал управління 
підприємством. Свою діяльність у новій 
якості він починає з енергійних заходів 
з доведення й організації серійного 
виробництва «Руслана», створення на 
його базі супергіганта Ан-225 «Мрія», 
радикального підвищення технічного 
рівня проекту АН-70.

Після розпаду СРСР, у період переходу 
від однієї економічної формації до 
іншої та зникнення єдиної авіаційної 
промисловості, П.В. Балабуєву і його 
колективу довелося витримати не один 
іспит. Підприємство повинне було 
розширювати сферу своєї діяльності 
й працювати по-новому. У період 
становлення незалежної України на  
ДП «Антонов» спроектовано, побудовано, 
введено в експлуатацію літаки Ан-38, 
АН-140, Ан-148, кілька модифікацій  
Ан-74 і Ан-32. У результаті П.В. Балабуєв 
брав участь у створенні близько 
100 типів і модифікацій літаків «Ан».

За активної участі П. В. Балабуєва 
було створено низку консорціумів, 
асоціацій, корпорацій, авіакомпаній, 
куди входив АТНК ім. О.К. Антонова і 
ряд авіаційних, моторних, приладових, 
фінансових підприємств Росії, України, 
Узбекистану.

П.В. Балабуєв – лауреат престижних 
національних і міжнародних премій, у 
тому числі Держпремії СРСР (1973 р.), 
Держпремії України (1979 р.), премії 
імені Едварда Уорнера (2001 р.) – вищої 
нагороди Міжнародної організації 
цивільної авіації (ІКАО), премії РФ імені 
Петра Великого (2001 р.). Має звання 
Героя України, Героя Соціалістичної 
праці та нагороджений багатьма 
орденами й медалями.

Петро Васильович Балабуєв – 
людина, яка дала нові напрямки 
всьому розвитку світової авіації – подав 
заяву про звільнення з АНТК імені 
О.К. Антонова за власним бажанням 
27 травня 2005 р., пояснивши свій 
відхід «невиконанням умов контракту 
Міністерством промислової політики 
України».

Помер 17 травня 2007 року в м. Києві.
Важко повірити! Адже, як і в будь-

якого смертного, в авіаконструктора 
світового значення Петра Балабуєва 
було всього лише одне-єдине життя! І 
все, що він створив, було створено за це 
одне – неповторне, єдине.

1 червня 1930 р. вийшов наказ № 1 по ХАІ, підписаний 
першим директором ХАІ Г. Ю. Петровим, і цим наказом академіка 
Г. Ф. Проскуру було призначено завідувачем аеродинамічною 
лабораторією.

8 червня 1932 р. згідно з розпорядженням Глававіапрому 
директором ХАІ став інженер П. П. Красільников (08.06.1932 – 
09.01.1936 рр.).

10 червня 1904 р. народився Дмитро Олександрович 
Люкевич, директор Харківського авіаційного інституту в період з 
25.03.1946 до 02.12.1961 рр.

20 червня 1927 р. народився О. Р. Черановський – доктор 

технічних наук, керівник галузевого науково-дослідного інституту 
проблем фізичного моделювання критичних режимів польоту 
літаків (1989–1999 рр.), лауреат Державної премії в галузі науки 
і техніки (1999 р.), лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1979 р.), 
почесний авіабудівник СРСР.

23 червня 1994 р. почалися льотні випробування 
пасажирського літака Ан-38.

25 червня 1967 р. пройшло випробування одномісного 
спортивного літака ХАІ-20 інженером Г. Чубом.

У червні 1982 р. в Одесі здійснено кілька вдалих польотів 
повнорозмірною літаючою копією гідролітака М-9, збудованою 
на замовлення Одеської кіностудії в СКБ ХАІ під керівництвом 
Г. Г. Хмиза.

Тамара Цепляєва, професор кафедри № 103

АВІАКОНСТРУКТОР СВІТОВОГО 
ЗНАЧЕННЯ

РЯДКИ ІСТОРІЇ ЧЕРВНЯ

Олександр Фірсов, 
провідний інженер відділу НВР
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Привіт! Земля – кругла, тому й 
докотилися ми до чергового ювілею 
свого існування. Хоча не будемо 
лукавити, усю цю чверть (плюс ще 
трохи) століття ми не існували, а 
по-справжньому жили. Жили, як 
то кажуть, захлинаючись. Жили 
так, що в старості не буде проблем 
зі спогадами. Жили, сміючись і 

розважаючи інших. На веселий 
вівтар було кинуто майже все: 
основну професію, вільний час, 
відчуття стабільності. Але ми ні 
про що не шкодуємо, бо всі ці роки 
залишалося головне – КОМАНДА. 
Нам тисячу разів набридала ця 
весела гра, і тисячу разів ми встигали 
за нею скучити. Сотні разів подумки 
ми йшли з неї і рівно стільки ж раз 
поверталися.

Буквально з першого дня свого 
існування команда взагалі й окремі 
її представники почали «залітати», 
тобто  потрапляти у всякі історії. 
КВК потрохи витісняв нормальне 
життя. Так народилися відомі байки 
КВК – реальні історії з елементами 
літературних фантазій. І найпершим 
героєм цих мініатюр став, природно, 

найменший представник команди –  
Лаврик. Дивлячись на цю людину, 
відразу хочеться з нею дружити. 
Найцікавіше – він будь-кому 
відповість взаємністю! «Душка!» –  
думають про нього дівчата. І 
душка вже поруч. Випромінює, як 
уран-238! Причому шкоди ніякої. 
Багато хто думає, що «Лаврик» –  
це кличка. Деякі вважають, що це 
ім’я  (зменшувально-пестливе від 
Лаврентія). Заявляємо офіційно: 
Лаврик – це прізвище таке, як у 
Матроскіна. Причому справжнє 
прізвище, що лунало у виступах 
команди КВК ХАІ як номінальне.  А 
тепер зануримося глибше!

ІЗ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, 
«ЛЮДИ В БІЛОМУ»!

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 
Офіційна дата народження команди –  
14 квітня 1990 року. Як всі молоді 
й перспективні команди, студенти 
Харківського авіаційного інституту 
потрапили у великий КВК завдяки 
Сочинському фестивалю 1992 року. Тоді 
всі команди грали в одній телевізійній лізі, 
яка тепер називається Вищою. За роки 
існування команда зіграла більше 40 ігор 
(21 гру у Вищий лізі). Удалося зіграти три 
сезони, стати Чемпіонами КВК у 1995 році, 
виграти Кубок Чемпіонів у 1996 році, з 
1994 року бути беззмінними учасниками 
збірної КВК СНД, об’їздити з Клубом 
безліч країн як ближнього, так і далекого 
зарубіжжя – від Норвегії до Австралії.  За 
всю історію ігор у команді КВК ХАІ зіграло й 
попрацювало більше двох десятків людей. 
Усі вони зробили чималий внесок в історію 
успіху команди, і всі наділені талантами, 
винахідливістю і дотепністю. Багато хто з 
команди став відомим та знаменитим!

БАЙКА ПРО ТЕ, ЯК ЛАВРИК ЖАРТ ПРИДУМАВ
Лаврика не вважають автором команди, хоча один жарт він все ж таки придумав. А було це так. Захищав якось 
Серьога, коли був ще студентом ХАІ, курсовий проект з конструкції літаків у тому ж році, коли утворилася команда. 
Як завжди, половину скопіював у друзів, на другу половину   –  «навішав ліхтарів» і прийшов на захист. Викладач 
глянув на креслення й каже: «А Ви знаєте, що Ваш літак може не долетіти?» Від хвилювання у Сергія завмерло 
серце, але він все-таки скромно зізнався: «Знаю ...»,  –  і  винувато опустив очі. За правду поставили йому трійку 
й відпустили на всі чотири сторони.  Увечері він розповів цю історію команді, а на наступний день уже зі сцени 
Лаврик говорить: «Студенти ХАІ з завмиранням серця супроводжують поглядом, як летить у небі літак. Вони-таки 
знають, що він може й не долетіти...»
Усі студенти ХАІ заходяться від сміху, беручи цей жарт на свій рахунок. І невтямки  їм було, що насправді Серьога 
мав на увазі тільки себе. Хоча ...

Андрій Чивурин,  капітан команди  КВК «ХАІ», випускник факультету № 1
Олександр Кушнаренко, команда КВК «ХАІ», випускник факультету № 3
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На заміщення вакантних посад 
старших викладачів:

На заміщення вакантної посади асистента:

На заміщення вакантних посад 
доцентів:
по кафедрі аерогідродинаміки – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат 
технічних наук, вчене звання – доцент або без звання, 
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, 
наявність наукових праць і методичних розробок за 
фахом кафедри;
по кафедрі теорії авіаційних двигунів – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат 
технічних наук, вчене звання – доцент або без звання, 
стаж педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність 
наукових і навчально-методичних публікацій за фахом 
кафедри;
по кафедрі конструкції авіаційних двигунів – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат 
технічних наук, вчене звання – доцент або без звання, 
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, 
наявність наукових і навчально-методичних публікацій 
за фахом кафедри;
по кафедрі менеджменту – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат 
наук, вчене звання – доцент або без звання, стаж 
науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, 
наявність наукових публікацій за фахом кафедри;
по кафедрі інженерії програмного забезпечення –      
2 посади,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат 
технічних наук, вчене звання – доцент або без звання, 
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, 
наявність наукових праць і навчально-методичних 
посібників за фахом кафедри.

по кафедрі міцності літальних апаратів – 1 посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища, стаж науково-
педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність 
навчально-методичних публікацій за фахом кафедри;
по кафедрі проектування літаків і вертольотів – 2 посади,
вимоги до претендентів: освіта – вища за фахом кафедри, 
стаж педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність 
наукових публікацій і навчально-методичних праць за 
фахом кафедри, досвід викладання дисциплін за фахом 
кафедри англійською мовою;
по кафедрі теорії авіаційних двигунів – 1 посада,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат 
технічних наук, стаж педагогічної роботи – не менше  
5 років, наявність наукових публікацій за фахом кафедри;
по кафедрі авіаційних приладів і вимірювань – 2 посади,
вимоги до претендентів: – освіта – вища за фахом кафедри, 
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, 
наявність наукових публікацій за фахом кафедри;
по кафедрі вищої математики і системного аналізу – 1 посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища за фахом кафедри, 
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років;
по кафедрі вищої математики і системного аналізу –     
1 посада,

вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат 
фізико-математичних наук, вчене звання – старший 
науковий співробітник або старший дослідник, стаж науково-
педагогічної роботи – не менше 1 року, наявність наукових 
або науково-методичних публікацій за фахом кафедри;
по кафедрі проектування радіоелектронних систем 
літальних апаратів – 3 посади,
вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат 
технічних наук, наявність наукових і навчально-
методичних праць за фахом кафедри;
по кафедрі економічної теорії – 1 посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища, стаж науково-
педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових 
і навчально-методичних публікацій за фахом кафедри;
по кафедрі прикладної лінгвістики – 1 посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища (філологічна, 
педагогічна, перекладацька, за фахом кафедри), стаж 
науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність 
наукових публікацій за фахом кафедри або напрямом 
підготовки «Філологія».

по кафедрі проектування радіоелектронних систем 
літальних апаратів – 1 посада,
вимоги до претендентів: освіта – вища (технічна), 
наявність наукових праць за фахом кафедри.

ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, «ХАІ», відділ кадрів університету, тел. 788-44-60

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті. 
Обов’язкові документи, які подаються на конкурс: 

заява на ім’я ректора про допуск до участі в конкурсі, документи про 
освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів,  

науково-методичних публікацій.

Тетяна Машукова

Харківська обласна організація профспілки 
працівників освіти і науки України не тільки 
розв’язує питання соціально-економічного 
захисту працівників освіти, а й приділяє 
постійну увагу організації змістовного 
дозвілля, пропаганді здорового способу 
життя й розвитку фізичної культури та 
спорту. Для цього другий рік підряд для 
спілчан міста Харкова й області було 
проведено турнір з боулінгу «КУБОК 
ПРОФСПІЛКИ II».
Турнір викликав велику зацікавленість 
членів профспілки. У змаганнях  узяли 
участь команди різних  профспілкових 
організацій: первинних організацій 
дошкільних і загальноосвітніх, професійно-

технічних і вищих навчальних закладів, 
територіальних організацій профспілки 
з усієї Харківської області. На місцях 

відбулися відбіркові змагання, за 
результатами яких  у півфінальній частині 
турніру взяли участь 34 команди й понад 
170 осіб. 

Фінальна гра відбулася 17 травня 
2016 року.
Від профспілкової організації 
співробітників ХАІ виступала команда у 
складі Анікіна Андрія Миколайовича – 
доцента кафедри 303, Віталія Віталійовича 
Чмовжа – завідувача кафедри 101, Тетяни 
Геннадіївни Порчеряну – інженера 
1 категорії відділу охорони праці й Ольги 
Володимирівни Труш – інженера 1 категорії 
відділу охорони праці.
У відбірковій грі наша команда посіла  
I місце серед первинних профспілкових 
організацій працівників ВНЗ, а в 
суперфіналі – ІІІ місце.
В особистому заліку В.В. Чмовж посів друге 
місце, а А.М. Анікін – перше.
Вітаємо наших переможців!

КУБОК ПРОФСПІЛКИ


