
Більше 30 співробітників ХАІ було 
відзначено Почесними грамотами 
і Подяками Харківського міського голови, 
ХОДА, облаcної та міської рад, викон-
кому міської ради за багаторічну плідну 

працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у реалізацію завдань сучасної  
державної політики в галузі освіти і науки. 

За ініціативою ректора М. В. Нечипорука,  
за допомогою ДК «Укроборонпром» та завдяки 
злагодженій праці співробітників університету 
легендарному реактивному бойовому винищува-
чу МіГ-17 було надано третє життя і зроблено су-

часну реконструкцію. Літак було передано ХАІ у 1970 р. 
льотчицею-героїнею В. С. Гризодубовою. 

Почесні гості з ДП «АНТОНОВ», Північно-східного наукового 
центру, ПАТ «Турбоатом», ДК «Укроборонпром», ДП «Державне 
Київське КБ «Луч», ПрАТ «ФЕД», ХДАВП, «КБ «Південне» ім. Янгеля,  
ДП «Чугуївський авіаремонтний завод», компаній «SigmaBleyzer 
Україна», «EPAM», «Sigma Software», АТ «Альфа-Банк» та ін. приїхали 
привітати всіх хайовців з початком навчального року.

«Родзинкою» свята став флешмоб: першокурсники вишикувалися у вели-
чезну повітряну кулю, і це символічно, адже ХАІ допомагає втілити мрії 

в реальність! Після урочистої клятви першокурсника вчорашні школярі 
запустили в безкрайнє блакитне небо безліч повітряних кульок. Нехай 

роки навчання в ХАІ стануть для них радісними, 
легкими і продуктивними! 

Феєричний концерт «Я люблю ХАІ» за участю 
кращих творчих колективів університету, сольних 
виконавців, чудовий виступ музичної групи «Dream 
West», вокального ансамблю української пісні «Палітра» порадували всіх присут-
ніх. Першокурсники в повному обсязі відчули ритм студентського руху в нашому 

університеті, а драйвова дискотека і яскраве тривале піротехнічне шоу довершили 
добрі піднесені позитивні враження. Посвята в студенти ХАІ вдалася!  

ШАНОВНІ ПРОФЕСОРИ, ВИКЛАДАЧІ, СПІВРОБІТНИКИ ТА СТУДЕНТИ ХАІ!
Сердечно вітаю Вас від імені ректорату Національного аерокосмічного університету 

ім.  М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» із початком нового навчального 
року та Днем знань!

Висловлюю щиру подаку педагогам, чий досвід, майстерність і невпинна праця примно-
жують славу української науки в світі. Бажаю молодій і талановитій зміні яскравих сту-
дентських років, наповнених жагою до знань і радістю творчості. Нехай цілеспрямованість, 
талант і наполегливість допоможуть Вам оволодіти фундаментальними знаннями, отри-
мати навички  і вміння, які стануть вам в нагоді на шляху до перемог і життєвого успіху!

Дорогі хайовці! Від щирого серця бажаю Вам доброго здоров’я, щастя, невичерпної енергії 
та нових творчих успіхів!

Ректор ХАІ Микола Нечипорук

З ПОЧАТКОМ НОВОГО 
НАВЧАЛЬНОГО 

РОКУ!
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ПЕКІН СПІВРОБІТНИЦТВО З КИТАЄМ –
НОВА ЕРА РОЗВИТКУ ХАІ

Для реалізації практичних етапів розвитку співробітництва 
між ХАІ та КНР в академічній і науково-технічній сферах у серп-
ні 2018 року делегація  Національного аерокосмічного універ-
ситету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
на чолі з ректором професором М. В. Нечипоруком, разом із 
провідним науковим співробітником кафедри конструкцій авіа-
ційних двигунів Д. А. Долматовим і помічником ректора з іннова-
ційної діяльності С. Є. Марковичем, відвідала різні підприємства 
і організації в Пекіні, в місті Чунцін, провінції Цзянсу та ін. 

В Пекіні було проведено зустрічі з керівництвом компаній, 
що займаються розвитком спільних проектів в галузі підготовки 
фахівців і підвищення їхньої кваліфікації, Міжнародним центром 
трансферу технологій; навчальними закладами, що працюють 
в сфері підготовки спеціалістів в галузі аерокосмічних техноло-
гій, Інститутом спільних інновацій, Центром розробки та впрова-
дження навчальних програм Міністерства освіти Китаю.

У китайській провінції Цзянсу ми ознайомилися із роботою 
підприємства автоматизованих виробничих ліній, Технічним 
університетом, а також провели переговори з керівництвом 
машинобудівних компаній і спеціальних індустріальних зон, які 
є елементом нової системи економічного розвитку КНР і яскра-
вими прикладами кластерного розвитку високих технологій при 
цільовій державній підтримці уряду Китаю.

З метою підготовки спільних академічних та дослідницьких 
проектів в місті Чунцін М. В. Нечипорук провів зустрічі з керів-
ництвом компаній і освітніх центрів провінції з організацією, яка 
працює у сфері розробки та впровадження технологій 3D-друку, 
підприємства з проектування та виробництва енергетичних 
установок і спеціальної зони розвитку, створеної за підтримки 
уряду КНР.

Делегація ХАІ вперше взяла участь в роботі Міжнародної ви-
ставки «CHINASMARTEXPO-2018», яка стала однією з найбільших 
в КНР, що дозволило встановити контакти з багатьма компаніями 
і організаціями.

В переговорах мова йшлася про реалізацію проектів 
в області спільних технічних розробок (пілотних проектів), 
створення спільного інноваційно-навчального центру, комер-
ціалізацію результатів наукової діяльності, підготовку студентів 
за формулою «2+2», реалізацію курсів з підвищення кваліфіка-
ції на базі ХАІ та ін. 

За результатами проведеної роботи і успішних перемовин 
було підписано низку договорів, реалізація яких дозволить під-
няти на принципово новий рівень співпрацю нашого універси-
тету з КНР у різних сферах; створені двосторонні робочі групи, 
які вже розпочали підготовку проектів для реалізації.

Сергій Маркович,  
помічник ректора з інноваційної діяльності

ЧУНЦІН

ЦЗЯНСУ І СИЧУАНЬ
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В дні літніх шкільних канікул 
в Харківському аерокосмічному уні-
верситеті ім. М. Є. Жуковського 
відбувся VIII Відкритий дитячий 
фестиваль інтелектуальних 
ігор для учнів 8 – 11 кла-
сів «ІЮНІОР-2018». 

Захід був триденним і дуже 
масштабним, адже в ньому 
взяли участь 150 школярів із 
Житомира, Запоріжжя, Дніпра, 
Сум, Одеси, Нової Одеси, 
Харкова та Барвенково. Всього 
було 24 команди – 11 команд мо-
лодшої категорії і 13 – старшої.

Турнір відбувся за підтрим-
ки ХАІ, Харківського обласного 
відділення «Ліги українських клубів інте-
лектуальних ігор», благодійного фонду 
Олександра Паламарчука, адміністрації 
Новобаварського району, Харківського 
палацу дитячої та юнацької творчос-
ті № 2 та Харківської ЗОШ № 54.

Вперше «ІЮНІОР» було ор-
ганізовано в місті Луганську 

в 2011 році з метою пропаганди ін-
телектуальних видів дозвілля серед 
підростаючого покоління. У 2016 році 
фестиваль отримав премію Міжнародної 
асоціації клубів «Що? Де? Коли?» в номі-
нації «Дитячо-юнацький турнір року», 
що є найвищою нагородою асоціації.

За три дні фестивалю школярі гра-
ли в різноманітні ігри: «Брейн-ринг», 

«Своя гра», «Хамса», «Трійка», 
«Що? Де? Коли?», «Даугавпілс» 

та ін., брали учать у квізах та 
музичних конкурсах, прохо-
дили квести на території ХАІ 
тощо. Всі команди отримали 
талісман фестивалю – гли-
няну сову Іюньку,  а кожен 

учасник  – пам’ятні призи 
і подарунки.

Зичимо всім учасни-
кам зберегти допитливість 

і жагу до знань й надалі і запро-
шуємо долучатися до інших заходів, 

які проводяться в ХАІ в рамках програм 
доуніверситетської освіти, а школярів 
випускних класів будемо раді бачити 
в нашому університеті в якості абітурієн-
тів і згодом – студентів кращого універ-
ситету Харківщини і України!

Андрій Маковецький,  
к.т.н., доцент, начальник відділу 

доуніверситетської освіти

Метою діяльності «Психологічної 
служби ХАІ» є безкоштовна і конфеден-
ційна психологічна підтримка, захист 
психічного здоров’я та соціального 
добробуту викладачів, співробітни-
ків, аспірантів, студентів та абітурієнтів 
Національного аерокосмічного універ-
ситету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут». Для зручності всіх 
учасників освітнього процесу в ХАІ від-
крито кабінет, де можна отримати ін-
дивідуальну консультацію. Впродовж 
першого півріччя з дня заснування служ-
би в кабінеті психологічної розгрузки 
було надано 56 таких консультацій для 
студентів і співробітників нашого ЗВО.

З березня поточного року 
й дотепер проведено низку семінарів 
і тренінгів щодо якісної підготовки та 
специфіки здачі екзаменів, роботи в ін-
тернеті і комп’ютерної залежності, взає-

мовідносин і дружби серед молоді тощо.
Для студентів, які прагнуть пізнавати 

свій внутрішній світ, організовано цікаві 
та корисні лекції та психологічні тести. 

Вдячна всім колегам, хто допо-
магав нам, а декілька імен хотілося 
б виділити особливо: дякую ректору 
М. В. Нечипоруку за підтримку ідей і заду-
мів, декану факультету радіоелектроніки, 
комп’ютерних систем та інфокомунікацій 
В. В. Павлікову, заступнику декана з на-
вчальної роботи факультету літакобуду-
вання О. В. Каратанову, куратору 141 гр. 
Л. Ю. Буйвол, заступнику декана з вихов-
ної роботи факультету авіаційних дви-
гунів К. В. Фесенко, заступнику декана 
з виховної роботи факультету СУЛА Ю. А. 
Малєєвій.

Запрошуємо хайовців! Наші двері 
завжди відкриті для Вас!

Ольга Одокієнко, психолог

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА УНІВЕРСИТЕТУ ПРАЦЮЄ ДЛЯ ВАС!
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ШКОЛЯРІ З ВОСЬМИ 
МІСТ УКРАЇНИ 

ЗМАГАЛИСЯ В ХАІ
ЗА ЗВАННЯ 

НАЙРОЗУМНІШОГО



9 / 28 вересня 2018 р.

4

Волошко Максим,
 учень 11-го класу

Мене все влаштовує, тут доволі 
багато техніки, приємна атмосфера, 

всюди літаки. В багатьох місцях  
дозволяють не просто дивитися,  

 а ще й фотографуватися. Мінусів немає, 
а велика кількість людей, черги навкруги –  

наслідок того, що свято вдалося!  
Я зацікавився небом,  

хочу стати студентомв ХАІ.  
На мою думку, це 

прекрасно!

П'ЯТИЙ 
KHARKIV AVIAFEST 

У КОРОТИЧІ
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«Северозападный ветер его поднимает над
Сизой, лиловой, пунцовой, алой долиной…»

Й. Бродський

Складніше за все почати писати, тим більше, якщо подія 
заслуговує рафінованих епітетів. І. Ільф і Є. Петров завжди ви-
креслювали перший абзац нової глави твору. Але про «П’ятий 
Kharkiv AviaFest», що 8 та 9 вересня проходив у Коротичі, роби-
ти звіт легко, бо тут немає чого змінювати чи вигадувати.

Харківський аероклуб ім. В. С. Гризодубової був заснований 
у 1925 році, при чому відоме сьогодні ім’я льотчиці присвоєно 
йому тільки у 1996 році. Понад 90 років територію білих хмар 
випробували на безмежність планеристи, пілоти гелікоптерів 
і авіамоделістів-любителів. Зараз це досконала місцевість для 
відпочинку і конкурсів міжнародного масштабу.

Завдяки ректору ХАІ Миколі Нечипоруку та директору 
Харківського аероклубу ім. В. С. Гризодубової, керівнику всіх 
польотів Сергію Філатову півтисячі першокурсників та стільки 
ж школярів відвідали фестиваль безкоштовно. Почесний ви-
пускник ХАІ Валерій Дема надав спонсорську допомогу щодо 
транспортування всіх «першачків» та старшокласників до аеро-
дрому «Коротич».  

Минаючи вхід, немов потрапляєш в іншу країну. Простір 
одразу привертає увагу. На величезній території органічно 
розмістили наземні військові одиниці армії України (РС П-18 
«Малахіт», самохідну вогневу установку СВУ 9А310М1, ЗУ-23), 
ділянку під павільйони з рукотворними виробами, дитмай-

данчик, фудкорти, сцену, поле для льотного шоу.
Перша година відводилася на коротке 
ознайомлення з місцевістю та вивчення 

карти. Люди приходили парами і навіть 
родинами, купляли мед, бавилися 

з іграшками і сувенірами, роздивля-
лися керамічний посуд, фотогра-
фували зовні і всередині сталевих 
птахів, котрі рішуче чекали свого 
часу. Діти проводили час на гойдал-
ках і батутах.

Об 11 почалася офіційна ча-
стина. На сцені з’явилися спонсори 

і досвідчені льотчики: С. М. Філатов, 
А. А. Круц, С. Г. Комін, А. Кобзін, ректор 
нашого університету М. В. Нечипорук. 
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Новохацька Дарина  
і Яровенко Вадим,  

студенти першого курсу
Ми в захваті і сповнені вражень! 
Особливо запам’яталося авіашоу. 

Зробити стрибок із парашутом 
не вийшло, тому що було багато 

бажаючих. Попри це,  
емоції тільки позитивні! 

Abubakar Tijani,  
gr. 130F,   

Jean Pierre Nzabahimana,  
gr. 565 FJ

This event was our most astonishing 
and wonderful experience since we have 
been in Ukraine. Thanks to our University 

to have helped students to attend such an 
event. We are very grateful to our rector,  

who always wants to make KhAI  
a wonderful place  

for international students!

Компліменти, подяки, оплески, сміх, нагородження найкращих 
дитячих та юнацьких художніх робіт на тему «Наше мирне небо» 
– фестиваль повною мірою тільки почався.

Важко тримати себе у руках і слідува-
ти за чітко спланованим напередодні 
маршрутом, коли з кожного боку 
приваблюють вивіски, моделі літа-
ків, дорогі спортивні автомобілі, 
коктейлі. До восьмої години вечо-
ра, коли все припиняється до на-
ступного дня, багато часу. Проте 
впевненості у його повільному про-
тіканні немає.

Для багатьох харків’ян у ці два дні 
втілилися в життя заповітні бажання по-
бувати в повітряному просторі. Поруч зі сценою 
розташовувався намет, де люди могли записуватися на стрибки 
з парашутом у тандемі, також тут розігрували польоти на літаках 
Ан-2, ХАЗ-30, Л-29.

Представлені підкорювачі висот: Ан-2-100, Су-31, AS-350, 
АМ-1, Ан-28, Як-52, Як-18Т, Lancair Legacy L2K, ХАЗ-30, F-15f і ба-
гато інших. Впродовж двох діб вони проносилися над головами 
під акомпанемент холостих пострілів з гвинтівок.

Поблизу поля з авіатехнікою знаходились експерти, які 
проводили майстер-класи. Одним була цікава послідовна збір-
ка зброї, інші воліли послухати про правильне надання медич-
ної допомоги у неочікуваних ситуаціях. Для дітей и підлітків 
працював навіть центр психологічного забезпечення.

На сцені неодноразово виступали «божевільні вчені» 
з піротехнічними номерами. З неосяжної аудиторії інколи 
вибиралися сміливці, котрі випускали з гармат димові кіль-
ця і «чаклували» з хімічними реактивами. Спрагу можна було 
втамувати холодними фруктовими напоями і мо-
розивом, а посидіти і перепочити – на со-
лом’яних пуфах.

ХАІ також не здавав позиції. 
Викладачі й студенти університету 
запрошували людей ознайоми-
тись із розробками різних фа-
культетів. Біля двох  новеньких 
синіх наметів ХАІ розмістили 
дельтаплани нашого клу-
бу «Ікар». Ми спостерігали вели-
кі черги біля мініатюрної ракети, 
сонячної батареї, гексокоптера, 
електромеханічної руки тощо.

Нам вдалося опитати декіль-
кох школярів і студентів-першокур-
сників. Їх думки і будуть своєрідним підсумком,  
показником вдалості фестивалю. 

Максим Зубков,  
випускаючий редактор ЦЗГ ХАІ
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КІНО ПРОСТО НЕБА

У вересні 2018 року, спеціально до заходу «Посвята 
в студенти ХАІ», в університеті було проведено фести-
валь «Кіно під відкритим небом».

Близько тисячі хайовців впродовж восьми вечорів, 

затишно влаштувавшись на стадіоні перед великим про-
ектором на кариматах, кріслах-подушках, просто неба 
дивилися улюблені фільми. Новий сезон фестивалю розпо-
чали з перегляду мультфільму «Історія іграшок-3». Щодня 
в Telegram-каналі ХАІ шляхом голосування студенти обира-
ли для перегляду комедію, екшн, драму, триллер, детектив 
або пригодницький фільм. 

Студентам до вподоби такий формат заходу, оскільки 
програма дуже цікава. Першокурсники отримали від цих 
осінніх вечорів незабутні враження, оскільки мали змогу не 
тільки дивитися кіно, але й долучитися до нашої дружньої  
університетської родини. Всі відвідувачі фестивалю отрима-
ли прекрасну можливість якісно провести час, а вчорашні 
абітурієнти ще й познайомитися з новими друзями. 

Долучайтесь до Telegram-каналу «Профком студентів 
та аспірантів ХАІ» @profcom_xai та каналу @profcomkhai 
в Instagram, щоб бути в курсі всіх цікавих заходів 
університету.

Микола Данченко, студент 367 групи 

   Розкажіть, будь ласка, як виникло бажання вступити 
саме до ХАІ?

Авіацією захоплювався мій старший брат, який після вступу 
до Сталінського педагогічного інституту припинив свою діяль-
ність у галузі модельного літакобудування. Я ж, навпаки, взявся 
за цю справу. Якби Ви бачили, який я був щасливий, коли моя 
перша модель несподівано полетіла! Я накручував гумово-
го моторчика, коли модель вирвалась із рук, мала впасти, але 
не впала. І полетіла, як літак. З того часу я зрозумів, що я щось 
можу, що створені моїми руками моделі можуть літати. Після 
закінчення із срібною медаллю Горлівської середньої школи 
мене запрошували на навчання до Горлівського політехнічно-
го інституту, але я відмовився, адже мав тверде бажання стати 
авіатором. Лише після другої спроби я вступив до Харківського 
авiацiйного iнституту.

   Які Ваші спогади про навчання в ХАІ, про викладачів, які 
вас навчали і були для вас прикладом?

Вчитися в ХАІ було важко, перш за все тому, що я не мав 

двох років трудового стажу (на той час це було необхідним), 
тому ми і вчились, і працювали. Я працював за своїм фахом, 
який я отримав ще у школі – токар-розточувальник. Це дуже 
рідка професія, завдяки якій я зміг працювати в інституті. 
Місць в гуртожитку на той час не було, і я жив на Данилівці. 
Їздити до інституту і на роботу було незручно. Але всі ці пере-
пони були не настільки важливі для мене, бо головне – я вчив-
ся в Харківському авіаційному інституті. 

Моїми викладачами були відомі вчені: д. ф.-м. н., профе-
сор Анатолій Дмитрович Мишкіс, д. ф.-м. н., завідуючий кафе-
дрою теоретичної механіки Яків Лазарович Геронімус, Марат 
Михайлович Бендерський і багато інших. До речі, пізніше я ви-
користовував знання з математики, які я отримав із підручника 
Мишкіса, у своїй дисертації. 

На другому курсі я почав займатися спортом, був членом 
збірної команди інституту з легкої атлетики і стрибав із шестом. 
Важко було везти цей шест на стадіон «Зірка», де були міські 
змагання, але я пишався тим, що захищав честь ХАІ. 

«Птахи повернуться додому з чужини
В знайомi долини i поле, i лiс...
I я повернуся туди, Батькiвщино,
Де я народився, де вчився i зрiс.»

«Туга за Україною», 
О. В. Дорошенко, випускник ХАІ 1968 р.

Талановита людина – талановита у всьому. З цією дум-
кою погоджуюся кожного разу, коли відкриваю для себе різно-
манітні грані людей, з якими зустрічаюся на життєвій путі. 
Олександр Васильович Дорошенко закінчив другий факуль-
тет нашого університету рівно 50 років тому. Він – канди-
дат технiчних наук, Заслужений винахiдник Росiї, полковник 
у вiдставцi, а ще – надзвичайно обдарований поет і компо-
зитор-пiсняр. Сьогодні він працює провідним конструкто-
ром авiадвигунiв в АТ «Клімов» в Санкт-Петербурзі.

Його життєвий шлях був плідним і насиченим, за що він 
вдячний рідному інституту, де здобув якісну освіту і став 
висококваліфікованим спеціалістом в галузі конструкції та 
технології виробництва авіаційних двигунів.

НЕГАСИМА ЛЮБОВ  
 ДОВЖИНОЮ  
  В ПІВСТОЛІТТЯ
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   Розкажіть, як Ви потрапили до гуртожитку і про те, як 
Ви займалися спортом.

В інституті була створена команда з регбі. Я став її учасником, 
щоб потрапити до гуртожитку. Одночасно продовжував займа-
тися легкою атлетикою. Але мені сказали: «Цього недостатньо». 
І я приєднався до колективу танцювального гуртка. Тільки після 
цього хлопці допомогли мені через профком отримати ліжко 
в кімнаті гуртожитку №2. Стало легше, але я приходив ввечері 
додому і буквально «валився з ніг», особливо коли заняття і тан-
цями, і регбі, припадали на один і той самий день.

   Чи вистачало у Вас часу на навчання з таким розкладом?
Навчання потребувало системи, і вона в мене була з самого 

початку. Я майже ніколи не пропускав лекції і практичні заняття.
   А чи навчалися в Вашій групі дівчата?
Спочатку в групі були дві дівчини, але після третього курсу 

було сформовано групу, в якій вчилися хлопці без «трійок».
   А де ж Ви познайомилися зі своєю майбутньою дружиною?
У спортивному лагері в с. Рибаче я відпочивав у 1965 році. 

Одночасно з Ленінграду туди приїхала дівчина на чудове укра-
їнське ім’я Галя. Ми сподобалися один одному. Були знайомі 
лише три дні, і я запропонував їй одружитися. Вона погодилася. 
Наступного року ми знов приїхали до «Ікару» вже з путівками. 
І за три місяці одружилися.

   Що було після закінчення ХАІ? За яким напрямом Ви вирі-
шили вступати до аспірантури і продовжувати свою профе-
сійну та наукову кар’єру?

Спочатку я потрапив до науково-дослідного артилерійсько-
го полігону. Там я брав участь в унікальних  наукових експери-
ментах, результати яких були покладені в основу моєї дисертації. 
Результати були настільки цікавими, що зі мною зв’язалися деякі 
конструкторські бюро. Працівники одного з тих бюро запропо-
нували робити дослідження за моєю методикою, коли я зробив 
натурну аеродинамічну трубу із тих унікальних матеріалів, які 
були під рукою. Я хотів розвивати авіаційну тематику, тому мене 
перевели до військово-повітряних сил в ремонтно-авіаційний 
завод в Гатчину. Про мої досліди знали в Москві в центральних 
військових інститутах, тому захищати дисертацію мене запро-
сили до академії Жуковського в Москві. На той час в мене було 
більше 15 винаходів у галузі авіаційних двигунів. 

   Чим Ви займалися після захисту дисертації?
Я продовжував військову службу в Ломоносівському 

авіаційному училищі, де викладав конструкцію авіаційних 
двигунів. В 1994 році я був звільнений з військової служби. 
І поступив на роботу до авіаційного дослідного КБ «Клімов» 
(тоді це був завод імені Клімова) в Санкт-Петербурзі. Наразі я 
працюю там провідним конструктором. 

Окрім військової служби я продовжував займатися спортом, 
грав у регбі до сорока років, на всесоюзних змаганнях захищав 
ленінградський «Спартак». Я вдячний долі за те, що мені зустрі-
чалися люди, які до мене ставилися дуже добре, і завдяки цьому, 
в тому числі, я став кандидатом технічних наук, Заслуженим ви-
нахідником Росії, отримав звання полковника. Радію з того, що 
доля надовго поєднала мене з регбі. У мене були дуже добрі то-
вариші, більшість з яких – науковці. 

Щодо моїх творчих успіхів, я видав кілька збірок своєї пое-
зії, кілька дисків власних романсів. 

   Що Ви відчуваєте, коли повертаєтесь до ХАІ?
Останні п’ять років я жив згадками про те, як я в 2013 році, 

вперше після закінчення ХАІ, потрапив до інституту, зустрічав-
ся зі своїми товаришами. Ці зістрічі були для мене вражаючими. 
Нам вже багато років, але наші яскраві жваві спогади знов по-
вертають нас у молоді роки – кращі роки нашого життя. І тепер, 
незважаючи на те, що здоров’я і можливості вже не ті, я знов при-
летів до Харківського авіаційного інституту, щоб знову пройтись 
по тим стежкам, якими я бігав, будучи юнаком, зустрітися з тими 
хлопцями, з якими я ділив і радощі, й невдачі, побачити тих лю-
дей, які виводили мене на правильний курс і навчали мене. Все 
це є для мене великим поштовхом для подальшої творчості!

Прес-служба ХАІ, 
cпілкувалася Олена Пахніна

ВІД АВТОРА
Півстоліття життя в Санкт-Петербурзі не стерли 

із пам’яті Олександра Дорошенка спогадів про рідний уні-
верситет, про його Батьківщину і рідну мову. Більше того, 
Олександр Васильович є одним із членів Української націо-
нально-культурної автономії Санкт-Петербургу, беручи 
участь у культурних заходах, конкурсах пісні, створенні і від-
критті пам’ятників Тарасу Шевченко в Росії. 

Захоплююся його здатністю знаходити змістовні слова, 
які дивовижно і легко перетворюються на красиві римовані 
візерунки, і покладати свої думки на музику, що торкається 
серця і не залишає байдужим. 

Україномовні вiршi та пiснi О. Дорошенка лунають 
у радiоефiрах і на концертних майданчиках, видаються 
у перiодицi Харкова, Донецька, Львова, Полтави, Ялти, Н’ю-
Йорка, Торонто, Бреста, Санкт-Петербургу, Москви та iн-
ших мiст. Окремi пiснi друкуються з нотами. Вiн перекладає 
з росiйської мови на українську пiснi iнших авторiв.

Випускник ХАІ видав багато поетичних та музичних збі-
рок, а саме: «Туга за Україною», «Не цурайтесь батьківської 
мови!», «Спiвай, Кобзарю…», «Забутi козацькi могили», «Сила 
вiри», «Лети, пiсне, в Україну» та ін.
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КОРОТКИЙ КУРС ВИЖИВАННЯ ПІД «МЕДІА-ЗЛИВОЮ» ВІД АНДРІЯ КУЛІКОВА

Ц
ІК

А
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НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПРОФЕСОРІВ:
по кафедрі технології виробництва літальних апаратів – 1 посада, вимоги до пре-
тендентів: – науковий ступінь – доктор технічних наук, вчене звання – професор, стаж 
науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-ме-
тодичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі конструкції авіаційних двигунів – 1 посада, вимоги до претендентів: – 
науковий ступінь – доктор або кандидат технічних наук, вчене звання – професор або доцент, 
або старший науковий співробітник, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, 
наявність наукових праць за фахом кафедри;
по кафедрі інженерії програмного забезпечення – 1 посада, вимоги до претенден-
тів: – науковий ступінь – доктор або кандидат технічних або педагогічних наук, вчене зван-
ня – професор або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність 
наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДОЦЕНТІВ:
по кафедрі аерогідродинаміки – 1 посада, вимоги до претендентів: – науковий сту-
пінь – кандидат технічних наук, вчене звання – доцент або без звання, стаж науково-педаго-
гічної роботи – не менше 5 років, знання іноземної мови (англійської);
по кафедрі системи управління літальних апаратів – 1 посада, вимоги до претенден-
тів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук, вчене звання – доцент або без звання, стаж 
науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць або навчально-ме-
тодичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі інформаційних управляючих систем – 1 посада, вимоги до претенден-
тів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук, вчене звання – доцент або без звання, стаж 
науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць і навчально-мето-
дичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії – 2 посади, вимоги до 
претендентів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук, вчене звання – доцент або без 
звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 2 років, наявність наукових праць і на-
вчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки – 1 посада, вимоги до пре-
тендентів: – науковий ступінь – кандидат технічних наук, вчене звання – доцент або без 
звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць або 
навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі фінансів – 1 посада, вимоги до претендентів: – науковий ступінь – 
кандидат наук, вчене звання – доцент або без звання, стаж науково-педагогічної робо-
ти – не менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за 
фахом кафедри;

по кафедрі прикладної лінгвістики – 2 посади, вимоги до претендентів: – науковий 
ступінь – кандидат філологічних наук, вчене звання – доцент, стаж науково-педагогічної робо-
ти – не менше 5 років, наявність наукових праць;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ:
по кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем – 
1 посада, вимоги до претендентів: – освіта – вища, стаж науково-педагогічної роботи – не 
менше 3 років, наявність наукових праць за фахом кафедри;
по кафедрі конструкції авіаційних двигунів – 1 посада, вимоги до претендентів: – 
освіта – вища за фахом кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наяв-
ність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри, вільне володіння 
англійською мовою (технічний напрямок);
по кафедрі документознавства та української мови – 1 посада, вимоги до претен-
дентів: – освіта – вища за фахом кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 
років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі іноземних мов – 1 посада,  вимоги до претендентів: – освіта – вища (філо-
логічна, перекладацька), стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років;
по кафедрі фізичного виховання – 3 посади, вимоги до претендентів: – освіта – вища, 
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць і навчаль-
но-методичних посібників за фахом кафедри, досвід підготовки спортсменів високого рівня;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД АСИСТЕНТІВ:
по кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем – 3 по-
сади, вимоги до претендентів: – освіта – вища, наявність стажу науково-педагогічної роботи;
по кафедрі конструкцій і проектування ракетної техніки – 1 посада, вимоги до пре-
тендентів: – освіта – вища за фахом кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 
1  року, наявність наукових праць за фахом кафедри;
по кафедрі інженерії програмного забезпечення – 1 посада, вимоги до претенден-
тів: – освіта – вища, науковий ступінь – кандидат технічних наук або без ступеня, наявність 
наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі іноземних мов – 1 посада, вимоги до претендентів: – освіта – вища (філо-
логічна, перекладацька), стаж науково-педагогічної роботи – не менше 1 року.

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

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті. 
До обов’язкових документів, які подаються на конкурс, входять: заява на ім’я рек-
тора про допуск до участі у конкурсі, документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, 

список наукових праць, винаходів, науково-методичних публікацій.
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Новий сезон школи IT-професіоналів «ProfIT» по-
чався навіть не з «родзинки», а зі стиглого виноград-
ного ґрона. Масовий захід тривалий час інтригує 
своїм акцентуванням на запрошення видатних діячів 
різних сфер життєдіяльності. 6 вересня у 233 аудиторії 
радіокорпусу публіка побачила талановитого україн-
ського журналіста, телеведучого, редактора, інформа-
ційну акулу, людину «язик-ножиці» Андрія Кулікова.

Медійна персона розповідала про ЗМІ, інформа-
ційні війни та життя простих людей у середовищі «жа-
хів» 21 століття. На думку лектора, кожну новину треба 
сприймати максимально критично. Для цього потріб-
но детально вивчити отриману інформацію, виявити 
істинні джерела, знайти докази реальності події, що 
відбулася, та перевірити правдивість фактів.

Стартовий вечір зібрав велику кількість людей, що 
є чудовим показником і водночас натхненням для ор-
ганізації майбутніх виступів і популяризації «ProfIT».

Максим Зубков, випускаючий редактор ЦЗГ ХАІ


