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Навчання - ключ до успіху!

Посвящение в студенты – 2015
Ежегодно Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«ХАИ» открывает двери для новичков
(абитуриентов) – это сотни молодых,
амбициозных людей с безудержным
рвением покорять небо. Еще вчера они
сидели за партами школ, а теперь они
гордо называют себя «хаёвцами».
Традиционно, в последний день лета
проходит большой праздник «Посвящение
в студенты» первокурсников. В этот
день вся округа знает, что сегодня
«хаёвня» гуляет. Конкурсы, спортивные
соревнования, игры, концерт, дискотека,
фейерверк – все это организовано
заранее и с любовью.
Уже привычные построения колонн
и звуки песен на стадионе – всё о ХАИ.
Приятно, что именно в этот день на сцену
выходят выпускники: ректор, директора
промышленных производств, руководители больших объектов и даже глава
Харьковской облгосадминистрации
И. Райнин. Главные пожелания: «Учиться!
Трудиться! Летать!».
На стадионе происходит движение:
под звуки скрежета металла и жужжание
механизмов колонны студентов I курса
выстраивают настоящий самолет. В
сопровождении стюардесс они поднимаются на борт, чтобы совершить полет
длиною в 6 лет. Звучит инструкция
пребывания на борту самолета, а
стюардессы указывают на стратегически
важные объекты: территория университета и владения студенческого городка.
Ведущие проговаривают слова клятвы:
Обещайте соблюдать график, предъявлять пропуск и не тревожить вахтера,
когда он сладко спит!
Будьте внимательны, во время полета
самолет может попасть в зону сессионной
турбулентности, что может привести к
потере стипендии.
В экстренных ситуациях вам
поможет шара. Пользуйтесь строго
по необходимости!
На борту самолета запрещается
распитие алкогольных напитков и
курение, но есть один день в году, когда
действует исключение – последняя
суббота мая, День ХАИ.
Обещайте в этот день быть в хорошем
настроении!
Помните о том, что вы авиаторы, ваша
задача строить самолеты и покорять
небо!
В ответ твердое и громкое: «Клянемся!»
И вот самолет поднимается на
высоту! А вместе с ним взлетают в небо
желтые и голубые воздушные шары как
символ свободы, как символ знаний,
которые покоряют небо!
Впервые наш праздник можно было
смотреть online в интернете. В этом
нам помогла фирма Triolan, за что им
огромное спасибо!
Ш. Мусаева,
худ. руководитель ХАИ
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II фестиваль «Кино под открытым небом ХАИ»
«Осень не повод для грусти, это время
кино» – так считают организаторы
фестиваля «Кино под открытым
небом ХАИ», который проходит в первую
неделю осени. Время, когда еще тепло
летнего солнца согревает щеки, а желтые
листья уже стелят осенний ковер.
В этом году фестиваль прошел уже
второй раз, аудитория значительно
увеличилась – более полутора тысяч,
что говорит об успехе проекта. И это не

удивительно, ведь главная задача –
это выйти на улицу, насладиться
свежим воздухом, дружеской
атмосферой и хорошим кино,
которое выбирает сам зритель!
Ежедневно, в группе Профкома
студентов ХАИ Вконтакте, запускается голосование. В первой половине
дня выбирается жанр фильма, во
второй название фильма, – таким
образом, к вечеру все уже знают, что будет.
В последний день кинопоказа в рамках
фестиваля проходит конкурс короткометражек «Атмосфера». Принять участие
могут абсолютно все желающие,
требования к работамочень простые:
хронометраж до 4 мин и соблюдение
цензуры. Поздравляем победителя этого
года, ею стала студентка 741п группы
Дарья Макарова, которая покорила всех
своей работой под названием «TIME».
Также была запущена рубрика «Свободный микрофон», которая открывала
новый кинодень. Хорошее настроение

всем обеспечивали талантливые студенты
нашего университета.
Хочется сказать огромное спасибо
руководству ХАИ за то, что позволяет осуществлять самые разные идеи. И
такой проект, как «Кино под открытым
небом ХАИ», подтверждает это!
Ш. Мусаева,
худ. руководитель ХАИ

Образование - ключ к успеху

Именные стипендии Л.Д. Кучмы
8 октября состоялся визит
в Национальный аэрокосмический университет
им. Н.Е.Жуковского «ХАИ»
Президента Украины
(1994-2005 гг.) Леонида
Даниловича Кучмы. Прошло
торжественное вручение
стипендий президентского
фонда «Украина» студентам
механических факультетов.

Вот их имена:
1. Григор Ольга Дионисовна – 4 курс;
2. Гуторова Кристина Владимировна – 4 курс;
3. Консулова Юлиана Максимовна – 3 курс;
4. Микалюк Павел Викторович – 3 курс;
5. Рубан Юрий Алексеевич – 4 курс;
6. Шелиманова Жанна Владимировна – 5 курс;
7. Ярош Вера Леонидовна – 4 курс.
Леонид Данилович выступил с краткой речью и ответил на многочисленные вопросы из зала. Завершил мероприятие
небольшой концерт.
Страницы истории

На заре ракетно-космической эры

(к 75-летию запуска пороховой ракеты, спроектированной и
построенной реактивной группой ХАИ)

Пороховая
ракета

Наш город по праву
называют космическим, ибо
громадный вклад он внес
в отечественное ракетостроение.
Еще в ноябре 1934 года
при военно-научном
комитете Харьковского
областного совета ОСОАВИАХИМа на общественных началах была создана
реактивная группа. Члены
группы спроектировали
и изготовили в металле
пороховую микроракету
«Мираж-1». Первая
попытка запустить ракету
закончилась неудачей. Она
взорвалась, не вылетев из

пускового устройства. Реактивная группа
по ряду причин, в том числе из-за
невозможности решать финансовые и
материально-технические вопросы,
прекратила свое существование. Вновь
она начинает работать в ноябре 1937 года,
но уже в стенах Харьковского авиационного института под руководством
академика Георгия Федоровича Проскуры.
Группа занималась разработкой и
созданием пороховых ракет, жидкостнореактивных двигателей, экспериментальных пусковых устройств, оборудования и
парашютов для спуска ракет.
Еще свежа была в памяти членов группы
неудача при запуске ракеты №1. Были
тщательно проанализированы причины
случившегося и принято решение производить укладку прессованных пороховых

шашек более тщательно, чтобы газы не
проникали вдоль стенки камеры сгорания
и не увеличивали бы поверхность горения.
Пороховые шашки вначале прессовались
на рычажном прессе, изготовленном
группой, а потом на 75-ти тонном прессе
в лаборатории кафедры сопротивления
материалов. Была изготовлена и исследована серия пороховых ракет. Начинка
ракет проверялась на испытательном
бронированном стенде. Для проверки
аэродинамических расчетов ракеты
продувались в аэродинамической трубе
института.
Результатом деятельности группы был
успешный запуск пороховой ракеты с
четырехметровой катапульты 19 сентября
1940 года на полигоне близ села Черкасская Лозовая Харьковской области.
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ракету. Она опустилась в 1 км 200м от
места старта».
Работа группы реактивного движения
ХАИ имеет огромное значение уже
потому, что она научила думать, искать
и находить, работать и конструировать
многих своих активных членов, которые
в дальнейшем применили свои знания и
умения в различных КБ и на предприятиях страны. Эта группа по праву явилась
инициатором творческой мысли, всколыхнувшей ученых, инженеров, студентов и
рабочих – всех тех, кто был неравнодушен
к ракетному движению и межпланетным
сообщениям.
В память об успешном запуске
пороховой ракеты, спроектированной и
построенной реактивной группой ХАИ,

Прессование пороха в ракете
(Лесопарк, 1938 г.)

Основные данные ракеты:
- диаметр – 120 мм;
- длина – 1500 мм;
- масса стартовая – 23 кг;
- масса порохового заряда – 10,2 кг.
21 сентября 1940 г. в областной газете
«Красное знамя» была помещена публикация об этом событии под названием
«Ракета в полете». Вот что сообщал ее
автор: «Ракета быстро пошла вверх и
вскоре скрылась. Проходившие колхозница и колхозные пастухи помогли инженерам и студентам института определить
направление, по которому двигалась
ракета. Через некоторое время удалось
Стенд для исследования реактивной тяги
обнаружить и саму приземлившуюся и движения газов в камере сгорания ракеты

Монтаж пусковой установки
(ХАИ, 1939 г.)
на здании самолетостроительного
факультета установлена мемориальная
доска.

А. Фирсов,
ведущий инженер
отдела УВР

(ХАИ, 1938 г.)

Секрети успіху

ОСВІТА ФІНЛЯНДІЇ
За запрошенням Президента ІСР Арі
Покка та Генерального секретаря Тоні
Ліхтенена делегація у складі Президента
ВГУ (Відроджені Гімназії України)
Я. В. Турянського, двох завідувачів
районних відділів освіти, десятьох
директорів гімназій та ліцеїв України
брали участь у роботі ХІІ Міжнародного
конгресу освітян ІСР. Відомо, що
надзвичайно важливою складовою
фінського успіху розвитку країни є
стратегія шкільної освіти.
Про фінську освіту написано багато
статей і всім відомо, що іхня система
освіти унікальна. За результатами
міжнародної програми оцінки знань учнів
фіни традиційно посідають призові місця.
Навчання в школі починається з 7 років.
Перших шість років навчання знання
учнів не оцінюються формалізованими
оцінками, немає домашніх завдань.
Обов’язкова освіта включає школу двох
ступенів: нижній – 1-6 класи, верхній –
7-9 класи, додатковий – 10 клас, де можна
покращити рівень знань. Після школи –
професійні коледжі або ліцеї (11-12 класи).
Середня загальноосвітня система в
Фінляндії базується на 7 принципах:
• Рівні можливості
Всі школи прекрасні. Вони матеріально
забезпечені, з державною формою
власності, незалежно від кількості учнів.
Професія вчителя – творча і демократична.
У вищих навчальних закладах конкурс
на спеціальність «Вчитель» – найвищий (до 12 абітурієнтів на місце). Девіз
освіти: «Або ми готуємо до життя, або –
до екзаменів. Ми вибираємо перше».
Особлива увага приділена рівності дорослого і дитини. Школа – територія прав
дитини. Основний принцип – повага
до учня. Порівняння учнів заборонено.
Усі вчителі заключають контракт на
один рік, потім його продовжують, якщо

адміністрація не має заперечень. Зарплата
складає від 2500 Є – помічника вчителя,
5000 Є – вчителя-предметника, комунальні
послуги за 3-кімнатну квартиру становлять 500-600 Є.
• Безкоштовність освіти
Крім самої освіти безкоштовні обіди,
екскурсії, транспорт, підручники,
канцтовари, ноутбуки-планшетники.
Заборонено збір грошей з батьків.
• Індивідуальність навчання
Кожен учень має індивідуальний
план навчання і розвитку. Широко
використовується підтримуюче навчання
«слабких» учнів та корекційне навчання.
• Практичність
Екзаменів в школах немає. Тести – на
вибір вчителя. Існує тільки стандартний
тест при закінченні загальноосвітньої
школи. Але викладається все, що потрібно
буде в житті: школа бізнесу, економічні
питання, створення сайтів, володіння ІТ
і т.д.
• Довіра до освіти
В школах немає перевірок, методистів.
Традиційно спосіб управління освітою –
вертикальний. Фінська система
побудована за матричною структурою,
рішення приймаються на лінійному
рівні. Така структура більш пластична,
кожен співробітник несе індивідуальну
відповідальність за кінцевий результат. Зарплата вчителя не залежить від
кількості годин навантаження, а залежить
від якості його діяльності. Принцип
роботи директора – «Будь ласка, заходьте,
двері для всіх відкриті». В школі,
де навчаються 700 учнів, – 6 заступників
директора. Директор уроки не проводить.
Головне завдання – якість освіти.
• Добровільність
Вчиться той, хто хоче навчатись. Нахили
учня до певного виду діяльності виявляє
«вчитель майбутнього». Він виявляє

здібності дитини, допомагає підібрати
подальший навчальний заклад, розглядає
різні варіанти майбутнього кожного
учня. Діти приходять до такого вчителя і
психолога добровільно. Якщо учень не
зміг опанувати програму даного року
навчання, він спокійно залишається на
повторне навчання. В фінських школах
особлива атмосфера. Немає дзвінків,
немає шкільної форми, учні звертаються
до вчителів по імені. Школи невеликі –
до 500 школярів.
• Самостійність
Кожен учень вчиться в школі, як в
майбутньому стати успішним, здоровим, щасливим. Тому школа навчає
логічно мислити, самостійно працювати.
Фінські діти дуже багато читають.
Особлива увага приділяється здоров’ю
дитини. В школі особлива чистота, діти
ходять в шкарпетках. Обов’язкові великі
перерви. Учні постійно знаходяться
в русі, сидять на килимках на підлозі,
на диванах. Якщо учень чотири уроки
сидить за партою, то це прирівнюється
до шкоди від паління. Після кожного
уроку учні мають можливість вийти на
свіже повітря. Навчання «біля дошки»
не використовується. Вчитель і помічник
вчителя працюють індивідуально з
кожним учнем. Найголовніше те, що
школярі та їхні батьки не нервують, а в
учнів немає неприязні до школи, бо всі
вони радіють життю і відчувають себе
щасливими.
Н.Д. Волкова,
делегат Міжнародного
конгресу освітян ІСР,
директор Аерокосмічного ліцею
на базі Національного
аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
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Поговорим о прекрасном

Главное – впереди

В выставочном зале музея Национального
аэрокосмического университета
им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» достаточно
часто проводятся выставки как уже
признанных мэтров, так и еще никому
неизвестных художников. Наш университет
рождает множество талантов, которые не
связаны с авиацией. Выпускники ХАИ
выступают на сцене, пишут стихи, занимают
весомые посты в правительстве и дарят
кусочек своей души в прекрасных
полотнах. Творчество – это полет души,
а значит, совершенно не важны образование, титулы и регалии, важен только
конечный результат, который можно
увидеть на полотнах. Важна та энергия,
которую автор вкладывает в свои
творения.
Знакомьтесь, Валерия Рева, сотрудница
ХАИ – девушка, которая рисует душой.
Валерия – начинающий художник без
специального образования, но ее картины
сродни медитации. Заходишь в зал и
буквально заряжаешься позитивом.
Улыбка не сходит с лица, а энергия такая
теплая, что уходить никуда и не хочется.

Не хватает разве что звуков природы:
шума прибоя, пения птиц или стрекотания
сверчка – и будет полная гармония.
17 сентября на открытие ее персональной
выставки «Главное – впереди» собралось

множество людей: сотрудники университета, лицеисты с преподавателями, гости.
Открытие сопровождалось прекрасными
стихами харьковской поэтессы Людмилы
Елисеевой. Уж ей-то, как никому другому,
известно, что если творчество рвется
наружу, то нужно брать в руки карандаш
и бумагу. И уж если стихотворному или
художественному результату не суждено
будет уйти «в люди», то, по крайней мере,
это подарит крылья собственной душе.

почерк. Лично меня заворожили некоторые портреты: милый малыш с очень
выразительными глазами, а на других, вы,
наверняка, узнаете Роберта Де Ниро и
Джека Николсона.
Описывать картины очень сложно, – их
надо видеть! И я уверена, что впечатления
от выставки картин Валерии Ревы,
несомненно, надолго останутся в сердцах
Но нам повезло, поскольку есть каждого посетителя.
результат, который дает возможность самим все увидеть и почувствовать. Прозвучало множество
теплых слов в адрес художницы,
ведь глядя на эти картины, хочется
творить добро и радоваться
каждому мгновению в нашей
жизни. Здесь можно окунуться в
морскую волну или прогуляться
у подножья Карпатских гор,
полюбоваться природой родного
края или узнаваемыми местами
Черноморского побережья.
Восхитительная сирень, великолепные пионы, ирисы, жасмин
и много-много маков. Если задержаться ненадолго возле этих картин,
то можно почувствовать тонкий аромат
цветов и дыхание весны.
Несмотря на то, что работы аматорские,
в них чувствуется собственный стиль и
Представленные на выставке картины
можно будет приобрести или заказать у
художницы что-то другое на ваш выбор.
В выставочном зале музея ХАИ рады
видеть всех с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.
Вход совершенно бесплатный.
Выставка продлится до конца октября.
С. Бреус, вед. инженер
отдела УВР
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Увага - конкурс!

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО
«ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕКАНІВ:
по факультету літакобудування – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор або кандидат наук, вчене звання – професор або доцент, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових і навчальнометодичних праць за фахом факультету;
по факультету авіаційних двигунів – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор або кандидат наук, вчене звання – професор або доцент, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових і навчальнометодичних праць за фахом факультету;
по факультету систем керування літальних апаратів – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор або кандидат наук, вчене звання – професор або доцент, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових і навчальнометодичних праць за фахом факультету;
по факультету ракетно-космічної техніки – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор або кандидат наук, вчене звання – професор або доцент, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових і навчальнометодичних праць за фахом факультету;
по факультету радіотехнічних систем літальних апаратів – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор або кандидат наук, вчене звання – професор або доцент, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових і навчальнометодичних праць за фахом факультету;
по факультету економіки та менеджменту – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор або кандидат наук, вчене звання – професор або доцент, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових і навчальнометодичних праць за фахом факультету;
по гуманітарному факультету – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор або кандидат наук, вчене звання – професор або доцент, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових і навчальнометодичних праць за фахом факультету;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР:
по кафедрі електротехніки і мехатроніки – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор або кандидат технічних наук, вчене звання – професор або
доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових
і навчально-методичних праць за фахом кафедри;

по кафедрі менеджменту – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор або кандидат технічних або економічних наук, вчене звання –
професор або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років,
наявність монографій, наукових і методичних праць за фахом кафедри;

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПРОФЕСОРІВ:
по кафедрі конструкції авіаційних двигунів – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор технічних наук, вчене звання – професор або доцент, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових і навчальнометодичних публікацій за фахом кафедри;

по кафедрі інформатики – 2 посади,

вимоги до претендентів: – науковий ступінь – доктор або кандидат технічних наук, вчене звання – професор або
доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових
публікацій і навчальних посібників за фахом кафедри;

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;
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по кафедрі автомобілів та транспортної інфраструктури – 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 посібників за фахом кафедри;

по кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем – 8 посад,

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 посібників 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 3 років, наявність наукових публікацій за
фахом кафедри;

по кафедрі систем керування літальних апаратів – 3 посади,

вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук, вчене звання – доцент або без звання, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових або науковометодичних публікацій за фахом кафедри;

по кафедрі інформатики – 2 посади,

вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат технічних або фізико-математичних наук, вчене звання –
доцент або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років,
наявність наукових і навчально-методичних публікацій за фахом кафедри;

по кафедрі проектування радіоелектронних систем літальних апаратів – 1 посада,

вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук або вища освіта (технічна), вчене звання –
доцент або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років,
наявність наукових і навчально-методичних праць за фахом кафедри;

по кафедрі комп’ютерних систем і мереж – 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 методичних
посібників за фахом кафедри;

по кафедрі прийому, передачі та обробки сигналів – 5 посад,

вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук, вчене звання – доцент або без звання, стаж
педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність публікацій за фахом кафедри;

по кафедрі менеджменту – 1 посада,

вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат технічних або економічних наук, вчене звання – доцент, стаж
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність публікацій за фахом
кафедри;

по кафедрі інженерії програмного забезпечення – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук, вчене звання – доцент або без звання,
наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;

по кафедрі економіки і маркетингу – 2 посади,

вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат технічних або економічних наук, вчене звання – доцент
або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність
наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;

по кафедрі іноземних мов – 2 посади,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат педагогічних наук або без ступеня, вчене звання – доцент
або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 15 років, наявність
наукових і навчально-методичних публікацій за фахом кафедри;

по кафедрі прикладної лінгвістики – 1 посада,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат філологічних або педагогічних наук, вчене звання – доцент
або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність
наукових публікацій;

по кафедрі психології – 1 посада,

вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат психологічних наук, вчене звання – доцент, стаж науковопедагогічної роботи – не менше 5 років, наявність навчально-методичних
публікацій за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ:

по кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем – 2 посади,
вимоги до претендентів: – освіта – вища, стаж науково-педагогічної або наукової роботи – не менше 3 років,
наявність наукових праць і методичних посібників за фахом кафедри;

по кафедрі системи керування літальних апаратів – 1 посада,
вимоги до претендентів: – освіта – вища, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових
або науково-методичних публікацій за фахом кафедри;

по кафедрі інформаційних керуючих систем – 2 посади,
вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук, наявність стажу науково-педагогічної роботи
та наукових і навчально-методичних публікацій за фахом кафедри;
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по кафедрі виробництва радіоелектронних засобів систем літальних апаратів – 1 посада,
вимоги до претендентів: – освіта – вища за фахом кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років,
наявність наукових і навчально-методичних праць за фахом кафедри;

по кафедрі комп’ютерних систем і мереж – 1 посада,

вимоги до претендентів: – освіта – вища за фахом кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років,
наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;

по кафедр прийому, передачі та обробки сигналів – 1 посада,

вимоги до претендентів: – освіта – вища за фахом кафедри, стаж педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність
навчальних посібників і праць за фахом кафедри;

по кафедрі іноземних мов – 2 посади,

вимоги до претендентів: – освіта – вища (філологічна, перекладацька), стаж науково-педагогічної роботи – не
менше 3 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників 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;

по кафедрі психології – 2 посади,

вимоги до претендентів: – освіта – вища за фахом кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років,
наявність наукових публікацій і навчально-методичних посібників за фахом
кафедри;

по кафедрі мовної підготовки – 2 посади,

вимоги до претендентів: – освіта – вища, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 2 років, наявність наукових
праць;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД АСИСТЕНТІВ:

по кафедрі міцності літальних апаратів – 1 посада,
вимоги до претендентів: – освіта – вища, наявність наукових і навчально-методичних публікацій за фахом кафедри;

по кафедрі електротехніки і мехатроніки – 1 посада,

вимоги до претендентів: – освіта – вища, наявність науково-методичних праць за фахом кафедри, володіння
англійською мовою (технічний напрямок);

по кафедрі проектування радіоелектронних систем літальних апаратів – 1 посада,

вимоги до претендентів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук, наявність наукових і навчально-методичних
праць за фахом кафедри;

по кафедрі виробництва радіоелектронних засобів систем літальних апаратів – 5 посад,

вимоги до претендентів: – освіта – вища за фахом кафедри, наявність наукових і навчально-методичних праць за
фахом кафедри;

по кафедрі комп’ютерних систем і мереж – 4 посади,
вимоги до претендентів: – освіта – вища за фахом кафедри, наявність наукових праць;

по кафедр прийому, передачі та обробки сигналів – 2 посади,

вимоги до претендентів: – освіта – вища за фахом кафедри, стаж педагогічної роботи – не менше 1 року, наявність
наукових праць за фахом кафедри;

по кафедрі менеджменту – 2 посади,

вимоги до претендентів: – освіта – вища, наявність публікацій за фахом кафедри;

по кафедрі інженерії програмного забезпечення – 2 посади,
вимоги до претендентів: – освіта – вища за фахом кафедри;

по кафедрі економіки і маркетингу – 1 посада,
вимоги до претендентів: – освіта – вища, наявність публікацій за фахом кафедри;

по кафедрі іноземних мов – 1 посада,

вимоги до претендентів: – освіта – вища (філологічна, перекладацька), стаж науково-педагогічної роботи – не
менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за
фахом кафедри;

по кафедрі мовної підготовки – 2 посади,

вимоги до претендентів: – освіта – вища, наявність стажу науково-педагогічної роботи та методичних публікацій.

Термін подання документів – місяць з дня опублікування оголошення у газеті.

До обов’язкових документів, які подаються на конкурс, входять: заява на ім’я ректора про допуск
до участі у конкурсі, документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць,
винаходів, науково-методичних публікацій.

Документи подавати за адресою:
61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, «ХАІ», вченому секретарю ради університету, тел. 788-40-32

Ректорат

Газета «За авиакадры» выходит 1 раз в месяц. Учредитель — Национальный аэрокосмический университет
им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». Регистр. свидетельство: ХК № 170 от 06.04.1994г. Газета распространяется бесплатно. Тир. 1500 экз. Адрес редакции: г. Харьков-70, ул. Чкалова, 17, гл.к., ком. 116-а, тел. 788-47-38. Печать:
Издательский центр ХАИ, г. Харьков, ул. Чкалова, 17, гл.к., ком. 116-а, тел. 788-47-38. E-mail: gazeta@khai.edu

Редактор Е. Мыцко
Выпускающий редактор
Т. Тюрева
Фото Л. Литвин

