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У ХАІ ВСТАНОВЛЕНО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕКОРД УКРАЇНИ
«Я вважаю, що бути розумним – це не обов’язково мати
червоний диплом і чудові оцінки. Сьогодні темп життя потребує іншого – швидкості прийняття рішень, негайної реакції,
уміння концентрувати потік необхідної інформації, тобто
мати швидке мислення. Саме за такими критеріями оцінювали учасників масової інтелектуальної гри в Харкові», –
прокоментувала подію Лана Вєтрова.
Гравці реєструвалися за чотирма категоріями: «Школярі»,
«Студенти», «Аматори», «Профі». Розважав ентузіастів, дарував посмішки півгодини перелічував назви усіх команд ведучий Арсен
Малиновський, володар «Кришталевої сови», постійний гравець
української версії гри «Що? Де? Коли?»
23 березня 2019 року в манежі ХАІ відбувся захід із занесенням
до історичних анналів не тільки нашого ЗВО, але й України: наймасовіший сеанс інтелектуальної гри «Що?
Де? Коли?»: 1705 гравців з 341 команди!

«Це справжня честь для нас. Ми раді
тому, що саме в нашому університеті
проводиться таке змагання. Я бажаю
кожному успіхів, правильних відповідей,
піднесеного настрою! Хоча переможе,
звісно, дружба», – промовив вступне
слово ректор Микола Нечипорук.
До фіксації нового рекорду готувалися
довго, адже перевищити київську «розумову планку» 2018 року в 1589 учасників
(274 команди) було складним завданням.
Організацією заходу займалося керівництво ХАІ за підтримки голови
Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної, заступника голови ХОДА Анатолія Бабічева, директора Департаменту науки
і освіти ХОДА Лариси Карпової, заступника директора Департаменту
науки і освіти ХОДА Володимира Ігнатьєва та
івент-агентства «Два товарища».

«Вітаю всіх учасників гри «Що? Де? Коли?».
У черговий раз переконуюсь у тому,
що Харків – інтелектуальна кузня нашої
країни. Запевняю вас, що ця гра – тільки
початок. Ми будемо продовжувати цей
проект, і наступного разу абсолютно
точно до нього приєднається значно
більше гравців», – привітала присутніх
Юлія Світлична.
Нагадаємо, що у «скарбничці» ХАІ вже є
два видатні досягнення державного рівня: формування найбільшого літака «зі студентів» і найбільша кількість паперових літаків,
«відправлених у політ» одночасно. Те, як розвага й «інтелектуальний пікнік» стають чимось значно більшим, документувала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«Приємно знаходитися серед молодих розумників, почувати
себе живим. Суботнім ранком не гріх потренувати мозок.
Тут я знаходжусь у складі команди
«Магистры и нет» . Ми сподіваємося, що
процес нікого не розчарує: ні нас,
ні суперників. Велику подяку висловлюємо
суддям, бо працювати у режимі онлайн
не кожен зможе», – дав коментар
Олексій Мірошниченко, учасник однієї
з команд, випускник ХАІ, талановитий
гуморист, режисер і ведучий творчого
об’єднання «Два товарища».
Перед знавцями постало складне
завдання: відповісти на 30 запитань (по одній хвилині роздумів на кожне, максимальна кількість балів – 30). Потім лунав звуковий сигнал, що свідчив
про припинення інтелектуальної діяльності. Спектр тем був широким (від кіноіндустрії до історичних фактів).
Результат сукупного мислення записувався капітанами на
паперових бюлетенях. У свою чергу, після
звукового сигналу впродовж 10 секунд їх
збирали й передавали членам журі «ластівки» – прудкі дівчата у власноруч зроблених
краватках, що визвалися добровільно допомагати організаторам.
Безсумнівно, переможених не було, бо
переможці – поняття виключно символічне.
Лідерів нагородили почесними грамотами
I, II і III ступенів із зображенням сови.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут» – провідний заклад вищої освіти нашої держави, який установлює рекорд за рекордом. Можливо, наступного
року нову «висоту» буде зайнято не без ваших зусиль! Вибирайте
правильно!
Максим Зубков, випусковий редактор ЦЗГ ХАІ
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ЛЮДИНА-ЛЕГЕНДА

ГРАН-ПРІ

ХАІ – ЛІДЕР ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
За результатами Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади
освіти – 2019», яка проходила з 14 по 16 березня в Києві, за високий рівень підготовки фахівців авіаційно-космічної галузі головну
нагороду «ЛІДЕР ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ» та Сертифікат якості наукових публікацій отримав Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
Національна академія педагогічних наук України, Міністерство
освіти і науки України, представники департаментів освіти різних
регіонів нашої держави та ЗВО, а також керівництво виставки високо оцінили досягнення й інноваційні пошуки ХАІ у реформуванні
національної сфери освіти і науки.
Редакція газети «За авіакадри»

НЕБО ПІДКОРЮЄТЬСЯ НЕ КОЖНОМУ,
АЛЕ СВОЇХ УПІЗНАЄ ПО КРИЛАХ

18 березня 2019 виповнилося 90 років від дня народження
видатного конструктора газотурбінних двигунів, випускника ХАІ
1954 року Федора Михайловича
Муравченка.
Делегація нашого університету на чолі з ректором Миколою
Нечипоруком, у складі декана ф-ту
№ 2 Володимира Сорокіна,
зав. каф. 203 Сергія Єпіфанова, зав. каф. 201 Людмили
Бойко, проф. каф. 203 Юрія Гусєва на запрошення керівництва ДП «Івченко-Прогрес» взяли участь в урочистих заходах, присвячених пам’яті Ф. М. Муравченка. Багаторічна
співпраця запорізького державного підприємства і ХАІ забезпечує успіхи України у світовому авіадвигунобудуванні. Випускники
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», сьогодні конструктори, дослідники й інженери ДП «Івченко-Прогрес»,
здатні вирішувати унікальні завдання зі створення найдосконалішої авіаційної техніки. Авіадвигуни, розроблені державним підприємством, використовуються на
60 типах літальних апаратів у 100 країнах світу.
Трудову кар’єру Ф. М. Муравченко почав у сільській
кузні. Молодому ковалеві наприкінці війни тоді було майже
15 років. Перше ознайомлення з авіацією у Федора Михайловича
почалося з навчання в Дніпропетровській спецшколі ВПС у перші
повоєнні роки. Це й визначило життя майбутнього генерального
конструктора, і він вступив до Харківського авіаційного інституту.
Після закінчення ХАІ з дипломом інженера-авіамоторобудівника з відзнакою Федір Михайлович прибув до Запорізького ДКБ
№ 478 (зараз АТ «Мотор Січ»). Разом з ним до колективу КБ, яке
очолював генеральний конструктор Олександр Івченко, долучилася велика група його однокурсників. На той час це був один
із найсильніших випусків Харківського авіаційного інституту.
Починався новий етап у розвитку авіації – ера газотурбінних двигунів, і промисловість гостро потребувала таких спеціалістів.
1959 року Ф. М. Муравченко призначили начальником конструкторської бригади із запуску двигунів. Він передбачив перспективність повітряної системи запуску газотурбінного двигуна
(ГТД): під його керівництвом уперше в СРСР розробляється пові-
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тряна система запуску ГТД замість складної електричної. Згодом
нова система запуску ГТД стала широко застосовуватися на літальних апаратах транспортної та пасажирської авіації, де й сьогодні
використовується для запуску майже всіх ГТД великої і середньої
потужності.
1965 року Федора Михайловича призначили провідним
конструктором – керівником робіт із наземного застосування
авіаційних ГТД. За його безпосередньої участі на замовлення
Міністерства нафтової і газової промисловості на базі авіаційного турбогвинтового АІ-24 розроблено двигуни для приводу кількох бурових установок і приводів з інтенсифікації
видобутку нафти: ГТП АІ-23, АІ-23У, АІ-23СГ. Також під його
керівництвом було виконано величезну кількість робіт зі
створення нових двигунів, у т. ч. таких, що не мають аналогів у світі.
Відомий учений, член-кореспондент Національної академії наук
України, доктор технічних наук,
професор, заслужений діяч науки
і техніки України, лауреат державних
премій СРСР та України, Герой України, талановитий організатор, порядна, принципова людина, Федір
Михайлович залишив яскравий слід не тільки в історії ХАІ
й історії авіадвигунобудування України, а й у всьому авіаційному світі. Усе життя Федір Михайлович присвятив улюбленій справі, яку продовжують сотні послідовників у конструкторському
бюро ДП «Івченко-Прогрес».
Прес-служба ХАІ
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ХАКАТОН EMBEDDED SYSTEMS INNOVATIVE HACK 2019

22 і 23 березня 2019 року на кафедрі комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки (503) було проведено хакатон
Embedded Systems Innovative Hack (ESIH) 2019. За підтримки ПАТ «НВП «Радій»» і Mellanox Technologies командою студентів і викладачів кафедри було організовано захід, який
зацікавив не лише колег із ХАІ, але й з інших університетів і міст
України. У Хакатоні ESIH 2019 взяли участь 38 студентів у складі 12 команд, п’ятеро з яких були представниками ХНУРЕ, ХНУ
ім. В. Н. Каразіна, Хмельницького національного університету,
Полтавського національного університету ім. Юрія Кондратюка,
Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро).

Мета проведення хакатону – поширення ідей розроблення вбудованих додатків на базі програмовної логіки,
мікроконтролерів і ПЛІС, а також набуття студентами
досвіду участі в розробленні вбудованих веб-додатків, ігор
і засобів безпеки вбудованих пристроїв. Опитування молоді продемонструвало успішність заходу: кожен залишився
задоволеним хакатоном і виявив бажання в подальшому
брати участь у подібних заходах.

До презентування проектів дійшли 10 команд, але журі було
важко визначити переможця, бо кожен проект мав цікаву ідею
й унікальну реалізацію. Суддями на хакатоні стали викладачі кафедри й представники компаній-спонсорів: Костянтин Леонтьєв
(голова журі, технічний директор ПАТ «НВП «Радій»»), Геннадій
Федоренко (к.т.н., заступник директора НВО «Світло шахтаря»),
Андрій Волковий (старший інженер підрозділу ПЗ мережних
адаптерів компанії Mellanox Technologies), Вячеслав Харченко
(д. т. н., професор, зав. каф. 503), Анатолій Плахтєєв (к. т. н., доцент каф. 503), Віталій Куланов (к. т. н., доцент каф. 503), Артем
Перепеліцин (к. т. н., ст. викладач каф. 503), Сергій Лисенко (к. т. н.,
доцент Хмельницького національного університету).

Призові місця розподілилися так:
1-ше місце: Smart Baby Carriage, ХАІ, каф. 503
(Сергій Білоусов, Владислав Стасюк,
Даніїл Капінос, Олександр Лінник);
2-ге місце: Bluetooth Matrix, ХАІ, каф. 503 (Аліса Федько,
Стас Скоробогатько, Максим Нечитайло,
Микита Астанін);
3-є місце: Cold Bitcoin, ХНУРЕ (Даніїл Скічко, Віктор
Лиско, Денис Щербина); Smart Garden, ХАІ,
каф. 503 (Кирило Лейченко, Георгій Землянко);
спеціальний приз: Traffic Jam Problem Solution,
Хмельницький національний університет
(Віталій Комаров, Євген Бурдаш).
Спонсори Хакатону ESIH 2019 підтримали учасників подарунковими наборами, а переможців – ще й грошовою винагородою. Але крім цього, кожен, хто брав участь у заході, отримав
безцінний досвід командної роботи, гарний настрій, нові ідеї
й мотивацію для наступних перемог. Важливо, що, незважаючи
на вихідний день, на презентації проектів було багато вболівальників – студентів і школярів.
Оргкомітет хакатону ESIH 2019, до якого увійшли професор каф. 503 Євген Брежнєв і старший викладач Артем
Перепеліцин, студенти Вікторія Борбицька, Марина Носадчук,
Олександра Чуйко, Юлія Медвєдєва, Микита Білоус, упевнений,
що завдяки поширенню подібних заходів ХАІ зможе долучити
до навчання й роботи ще більше талановитих і креативних молодих людей, ідеї і концепти яких не марнуватимуться в далеких скринях, а втілюватимуться в життя.
Вікторія Борбицька, студентка каф. 503,
член оргкомітету ESIH 2019

Кожна кафедра представила свій варіант створення
системи й історію свого заснування. Костюмовані вокально-хореографічні креативні номери – постійні атрибути змагання кафедр факультету. Кафедра 301 здобула перемогу,
отримавши велику дерев’яну булаву – нагороду за кращий номер. Наступного року цей символ перейде до рук майбутньої
кафедри-переможниці.
Було нагороджено також кращих викладачів, кураторів, студентських груп і студентів-відмінників та найкращих
спортсменів.
Зичимо факультету СУЛА системного розвитку, а професорсько-викладацькому складу й студентам – нових успіхів у роботі й навчанні!
Микола Данченко, ст. лаборант ЦЗГ ХАІ
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СВЯТО

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СВЯТКУВАННЯ.
ФАКУЛЬТЕТУ СУЛА – 42!

21 березня факультет систем управління літальних апаратів
відзначив 42-й день народження! Декан Олександр Заболотний
привітав присутніх зі святом, потім усім продемонстрували відео «Створення системи». Ця тема й стала лейтмотивом заходу.

IT-МАРАФОН

Усе більше в Україні набуває популярності рух хакатонів – заходів, під
час яких спеціалісти в галузі розроблення програмних систем, IT протягом обмеженого часу працюють над
створенням нового проекту за оголошеною напередодні тематикою. ХАІ
не пасе задніх, підтримує креативних
студентів, даючи їм можливість перетворити мрії на реальність.

ДО ЮВІЛЕЮ КАФЕДРИ СУЛА
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ÒÓÐÍIÐ

Випадково чи навмисно на 4-му поверсі з’явився гіроскутер. Конкурсанти,
утомлені від сидіння над завданнями, із
задоволенням каталися з одного крила
в інше.

«Завдання з маятником
було не з легких.
Захоплюємося організаторами,
які придумали це!», –
команда «Ерудит» (школа № 16).
Переможці турніру

ROBO KHAI 2019
Сумлінність у праці, самовіддача
й бажання змін на краще – запорука наукової результативності. Кафедра систем
управління літальних апаратів (301) відсвяткувала своє 60-річчя. Основою свята
став турнір із робототехніки Robo Khai,
у якому взяли участь учні харківських
шкіл, ліцеїв і гімназій.
«Назва кафедри аналогічна назві
факультету. Це не просто так: вона
у нашій дружній родині передова. Тому
саме їй довірили організацію свята», –
говорить декан факультету СУЛА
Олександр Заболотний.
ХАІ завжди зацікавлений у прийнятті до своїх «гранітних долонь» талановитої молоді. За підрахунками, на
турнірі зареєструвалися 22 команди
(близько 60 однодумців!). Як зізнався
головний організатор турніру, завідувач
каф. 301 Костянтин Дергачов, це – «успіх,
який надихає на нові звершення».
Спонсорами заходу були такі компанії, як NIX Solutions, EPS, Epam,
GlobalLogic. Випускники ХАІ зараз працюють на цих гігантах ринку, і необхідність у молодих професіоналах швидко
зростає. Тому роботодавці знають, кого
підтримувати й куди вкладати кошти.

«Турнір складний,
проте цікавий. Однозначно
поліпшили вміння програмувати на мовах C і Phyton», –
команда «Майбутнє космосу»
(школа № 52).
«Технологічний тріатлон» складався
з таких етапів: керування світлофорним
модулем (плата зі світлодіодами, мова
програмування Assembler), піднімання
і стабілізація маятника командами в середовищі Arduino, визначення відхилень
кольорових міток камерою (технічний
зір, реалізований на Python).
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На проходження кожної стадії відводилося близько години. Члени журі оцінювали вправність у роботі з вихідними
даними, повноту вирішення поставлених проблем, уміння хлопців і дівчат діяти в команді.

«Ми веселі хлопці, які були раді
взяти участь у цьому
чудовому заході. Це велика
можливість для всіх,
хто бажає розвиватися
у вибраному напрямі», –
команда «РІППС»
(школа № 122).
У перервах естафети учасники подорожували кафедрою, ознайомлюючись із лабораторіями. Додатково
створений на 4-му і 5-му поверхах корпусу ярмарок повною мірою давав уявлення про кропітку щоденну роботу
доцентів і професорів.
На столах у коридорах автори дбайливо розмістили купу винаходів, серед яких стенд «Розумний
будинок», БПЛА в захисній оболонці «Гексакоптер», мобільна платформа
з системою «Технічний зір», лабораторна установка для дослідження законів
керування рульовими поверхнями.
Винаходи привертали увагу не тільки
школярів, але й батьків і вчителів, які
прийшли на Robo Khai разом із ними.

«Shipper-bot» (гімназія № 144),
«Core 47» (гімназія № 47),
«ConKey» (Харківський технологічний
ліцей № 9).
На церемонії нагородження назвали
команди, що досягли найбільших успіхів:

Тур «Роботрафік»
I місце – «Linux» (гімназія № 55);
II місце – «Smart» (Аерокосмічний ліцей
на базі ХАІ);
III місце – «Ерудит» (школа № 16).
Тур «Стабілізація маятника»
I місце – «Robo-144» (гімназія № 144);
II місце – «Astralis» (школа № 17,
школа № 100, НВК № 13);
III місце – «Robocraft» (Комунальний
заклад «Дивосвіт»).
Тур «Технічній зір»
I місце – «Майбутнє космосу» (школа № 52);
II місце – «КТ-315» (Комп’ютерна
академія ШАГ);
III місце – «Demo Dragon» (гімназія № 55).
Лідерів нагородили грамотами, кухлями, блокнотами, футболками. Інші учасники теж не залишилися без подарунків.
«Ми не очікували такого рівня підготовки. Усі команди молодці. Тут
зібралися не прості діти, а істинні олімпійці», – оголосив Костянтин Юрійович.
Якщо у вас є дитина шкільного віку,
яка цікавиться робототехнікою, приводьте її до Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
Не пошкодуєте!
Максим Зубков,
випускаючий редактор ЦЗГ ХАІ
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За ініціативи Харківської обласної
державної адміністрації з 9 по 17 березня відбувся перший офіційний 9-денний турнір серед школярів 8 – 11 класів
з гри DOTA2. Понад 300 учасників (32 команди) з Харкова й області змагалися в популярній комп’ютерній грі, щоб довести
свій професіоналізм.
Головна мета турніру – сприяння розвитку кіберспортивної інфраструктури
Харківської області та привертання уваги
батьків до захоплень дітей. Захід проводився в ХНЕУ ім. С. Кузнеця за підтримки
спонсорів і Esports Ukraine, громадської
організації
«Українська
Федерація

Електронного Спорту» з м. Києва. Цього
року Esports Ukraine запланувала провести ще більше турнірів з різних дисциплін
для школярів і студентів. За сприяння
Федерації незабаром буде запущено «МТ
Лігу», мета якої – знайти талановитих українських гравців, які надалі стануть професійними кіберспортсменами.
«У Китаї гру DOTA включено до шкільної освітної программи. Для молоді
Харківщини участь у такому турнірі – це
новий досвід та інший рівень комунікації.
Коли береш участь у масштабному змаганні, перемагаєш, стоїш на сцені й тобі
аплодують – це зовсім не так, коли граєш
вдома наодинці. Бажаю, щоб ви ставали
майстрами кіберспорту, йшли далі й не
зупинялись у своєму розвитку», – сказав
організатор турніру, радник заступника голови ХОДА Марк Колесніков.
Учасник турніру школяр Максим Зима
поділився своєю думкою: «Гра розвиває ко-

мандні комунікативні здібності, підвищує
взаєморозуміння, тому що один ти не переможеш. Потрібно спілкуватися, будувати стратегії. Багато хто вважає, що ігри
лише «отуплюють» людей. Насправді це
не так. Багато ігор розвивають різні спектри мозкової активності».
Заступник голови ХОДА Анатолій
Бабічев привітав переможців змагання
команду Lanselon’s Servants, до складу якої
увійшли учні Аерокосмічного ліцею на
базі ХАІ, Харківського університетського
ліцею й Харківського державного вищого
училища фізичної культури № 1.
Вітаємо переможців та учасників турніру і бажаємо вступити до
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», щоб
стати кращими ІТ-спеціалістами, високопрофесійними інженерами, примножуючи досягнення нашої держави!
Олена Пахніна, прес-секретар

КОМП’ЮТЕРНІ ЗМАГАННЯ

УЧНІ АЕРОКОСМІЧНОГО ЛІЦЕЮ ХАІ –
ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО ТУРНІРУ

МІС ЛІЦЕЮ ХАІ – ЩОРІЧНЕ СВЯТО КРАСИ
завдання переплелися з музичними паузами, під час яких усі присутні в залі мали
змогу почути пісні й переглянути танцювальні постановки у виконанні учнів ліцею,
що додало радості глядачам. Усі із захопленням спостерігали за дійством, вболівали за конкурсанток.
Перемогу в конкурсі й титул «Міс ліцею» здобула учениця 9-Б класу Арина
Землянко. Усіх конкурсанток було нагороджено дипломами й призами від спонсорів. Як зазначає адміністрація ліцею, це
не просто конкурс краси, це свято, яке має
виховувати в молоді культуру й естетичний смак, розвивати творчу активність.
Помічник директора з виховної
роботи, провідний інженер відділу НВР
Олександр Прокопенко

ВЕСНА В ЛІЦЕЇ

Жіноча врода здатна розтопити кригу
в людських серцях, зробити їх більш добрими і чуйними, допомогти забути про
будні, постійні проблеми й перенестися
в якийсь інший світ, що буде дарувати тільки усмішку й любов.
7 березня відбулося найочікуваніше,
найулюбленіше учнівське свято – конкурс
краси та грації «Міс ліцею – 2019». Відкрила
свято директор ліцею, професор Неоніла
Волкова, яка привітала дівчат, матусь і пе-

дагогічний колектив з Міжнародним жіночим святом 8 березня.
Свято краси зібрало чимало гостей.
У святково вбрану аудиторію завітали
батьки, вчителі, учні ліцею. Дівчата, які
брали учать у конкурсі, продемонстрували
вміння триматися на сцені, показали свій
талант, підготували візитну картку, упорались із завданнями на кмітливість і вміння
логічно мислити. Дуже яскравим і змістовним був конкурс «Ліцей майбутнього»,
у якому конкурсантки з’явилися перед
глядачами у вбранні, що відображало мрії
дівчат про сучасний ліцей. Останній конкурс дефіле перетворив сцену на справжній подіум. Дівчата вийшли в сукнях, як
справжні моделі, що викликало неймовірне захоплення у ліцеїстів. Конкурсні

ЗАДЗВЕНІЛА, ЗАКРУЖЛЯЛА
У ВЕСНЯНОМУ ТАНКУ КРАСА!
складна техніка), є прозорими й живими. Батько юної художниці, завідувач
відділення НДІ невідкладної хірургії
професор Сергій Савві сказав, що пишається донькою. Ми всі пишаємося тобою, Анно, і зичимо подальших творчих
успіхів!
Ольга Кузьменко,
випусковий редактор ЦЗГ ХАІ
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ЖИВОПИС

У виставкову залу музею ХАІ весна
прийшла 6 березня, коли проректор
з НПР, професор Віталій Зайцев відкрив
виставку картин 18-річної студентки
Анни Савві. Ця виставка дуже сподобалась жінкам ХАІ і всім її відвідувачам,
які одностайно вирішили, що Анна буде
великою художницею! Квіти на її картинах, виконаних аквареллю (а це дуже

ПРАВОВІ АСПЕКТИ
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ПРОФІЛАКТИКА
КОРУПЦІЇ
В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ

Корупція (в перекладі з латинської мови – корозія, руйнування) пронизує чимало сфер суспільства. Адже не будемо гріха таїти, що багатьом із нас у житті неодноразово
доводилося стикатися з різноманітними проблемами, які
ми намагалися вирішити на свою користь через так звану
подяку чи обіцянку надати зустрічну послугу.

Явище корупції є глибоко суспільним та соціальним, не виключенням у цьому аспекті є галузь освіти, зокрема заклади вищої
освіти, які залишаються сьогодні, нажаль, серед топ-лідерів за рівнем корупції в Україні.
Ураховуючи актуальність цієї тематики, у межах виконання
Плану з питань запобігання та виявлення корупції в університеті
на 2019 рік, затвердженого наказом ректора від 14.01.2019 № 21,
для студентів, викладачів і керівників структурних підрозділів ХАІ
відбувся семінар за темою «Попередження корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень у ЗВО та інші актуальні питання
антикорупційного законодавства».
Після вступної промови завідувача кафедри права
Володимира Селевка й доповіді уповноваженої особи з питань
запобігання та виявлення корупції університету юрисконсульта
Сергія Гупалова слово було надано завідувачу сектору з питань
запобігання та виявлення корупції Головного територіального
управління юстиції у Харківській області Анні Федоренко. Спікер
розповіла про загальні причини корупції у суспільстві й присвятила значну частину виступу профілактиці корупційних і пов’язаних
з корупцією правопорушень саме в навчальному процесі. Цікавим
меседжем доповідача було те, що хоча корупція на різних рівнях
і є дуже системним і важко здоланим суспільним явищем, але задля більш ефективної протидії корупції в навчальних закладах, як
це не пафосно звучить, слід неухильно виховувати в собі принцип «нульової толерантності» до корупції у будь-яких її проявах.

Креативну, в незвичному стилі презентацію «Рішать екзамени, то не круто. Ясненько?» представив аудиторії начальник
юридичного відділу, старший викладач кафедри права Віталій
Цимбалістий, який легко й невимушено розповів студентству про
негативні наслідки корупції (зокрема, у разі пропонування викладачеві неправомірної винагороди за складання іспитів, заліків
тощо), юридичну відповідальність за це і про те, як у в майбутньому це може позначитись на кар’єрі випускника.
Начальник сектору з протидії корупції Управління захисту
економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки
Національної поліції України, капітан поліції Дмитро Перехрест
розповів про конфлікт інтересів у діяльності посадових осіб закладу вищої освіти тощо.
Завершив семінар своїм виступом старший викладач кафедри
права Антон Стєбєлєв, розповівши про корупційні правопорушення в інформаційній сфері.
Незважаючи на деяку, на перший погляд, байдужість більшості молоді до антикорупційної тематики, проведений захід відбувся в досить жвавій атмосфері, продемонструвавши зацікавленість
цією проблематикою й викликавши позитивну реакцію з боку як
доповідачів, так і аудиторії, а отже, є сенс і доцільність проведення аналогічних заходів у майбутньому.
Сергій Гупалов, уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції,
юрисконсульт 1-ї кат.
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СЕМІНАР «ЗГОДА НА СЕКС»

ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ

Протягом усієї свої історії ХАІ славився серед харківських ЗВО
різноманітністю своїх талантів і форм їх реалізації. Здавалося
б, ну чого ще можна очікувати від сучасного українського аерокосмічного університету, окрім нових технічних досягнень?
На тлі інформаційного галасу й вельми креативного стьобу семінар «Згода на секс» – перша спроба в нашому місті науково
й всебічно поговорити про дуже важливий крок в області прав
людини й гендерної рівності, який зробила Україна.
Міжкафедральний семінар «Згода на секс: кримінальні, цивільні, психологічні аспекти та технічні можливості підписання у цифровій формі» за участі кафедр права й психології, Колегії адвокатів
України та Харківського НДЕКЦ України розпочався з доповіді доцента кафедри права, канд. юрид. наук Тетяни Каткової. Доповідач
надав статистичну інформацію про сексуальне насильство за
2018 рік в Україні й повідомив про складність механізму притягнення до відповідальності за цією категорією злочинів.
Доцент кафедри права, д-р. юрид. наук, доцент Віталій
Павликівський у своєму виступі охарактеризував аналіз законодавчих змін на підставі Закону України про запобігання насиль-

ству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими
явищами. Ст. викладач кафедри права, канд. юрид. наук, адвокат
Антон Стєбєлєв висвітлив цивільно-правові аспекти надання згоди в кримінальному й кримінально-процесуальному праві.
Суворі юридичні твердження «розбавив» яскравою презентацією завідувач кафедри психології, канд. психол. наук, доцент
Максим Жидко, який у своїй доповіді навів багато прикладів
сексуального насильства в біологічному різноманітті тваринного світу, зробив історичний екскурс у тему зґвалтування
й сексу, зазначивши, що прийняття Закону про «згоду на секс» є
закономірним етапом у розвитку цивілізації. Перебування у віртуальному середовищі зумовлює особливості сексуальної сфери
сучасної людини, що викликає необхідність реагування з боку
права й психології.
Продовживши тему віртуалізації суспільних відносин, із доповіддю про технічні можливості підписання згоди на секс у цифровій формі виступив завідувач відділу комп’ютерно-технічних
експертиз Харківського НДЕКЦ МВС України Віталій Колесник,
який розповів про особливості цифрових доказів у справах про
зґвалтування й сексуальне насильство.
Доповіді викликали жвавий інтерес аудиторії, яка була представлена не лише студентською спільнотою. Будь-яку науку не
треба відокремлювати від тих змін, які відбуваються в суспільстві. І навіть така складна для публічних виступів тема, як секс,
має обговорюватися заради позитивних змін у суспільстві, зокрема, у подоланні сексуального насильства.
Максим Жидко, зав. каф. психології, канд. психол. наук,
Тетяна Каткова, канд. юрид. наук, доцент каф. права

ВЕСНЯНИЙ БАЛ
УПЕРШЕ В ХАІ

Початок весни в ХАІ пройшов святково: понад
100 студентів стали учасниками університетського заходу нового формату – Весняного балу в стилі XIX століття. Головною
складовою цього оригінального свята стала танцювальна програма. Благородні обличчя, тендітні посмішки, бездоганні постави, вишукані сукні, елегантні зачіски, стукіт підборів – усе
це було притаманним кожній леді на балу. Кавалери ж постали в образі справжніх джентльменів: строгі костюми, краватки-метелики, рукавички, дворянські манери стали частиною
кожного «хайовця». Під звуки чудових мелодій у виконанні
духового оркестру ХАІ захоплені глядачі милувалися видовищними номерами учасників на фоні красивої квіткової фотозони актової зали ХАІ.
Голова йшла обертом від танців: бал відкривав витончений

полонез, другим танцем став романтичний вальс, потім пари
закружляв французький танок королів і король танців менует.
Заключним танцем стала запальна полька.
Атмосфера цього свята є абсолютно новою для ХАІ й для
кожного «хайовця». Дійсно, у сучасному житті ми сумуємо за
тим благородним часом, красивими відносинами, чемними
бесідами, за красою церемонії балу. Адже бал – це не лише
красиво одягнені люди у відповідній обстановці. Бал – це можливість. Можливість свята, дружнього спілкування, відчуття
радості й піднесення, а музика й танці – лише засоби, які допомагають усьому цьому здійснитися!
Анастасія Андреєва,
ст. гр. 550м, режисер театру ХАІ
«Лице.міри», голова КМК КППОС
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«МІС ХАІ-2019»

Щовесни ХАІ організовує головний
конкурс жіночої краси – «Міс ХАІ». Цей
рік не став виключенням, але конкурс
зазнав змін. Після проведення кастингу
з безлічі охочих дівчат на участь у кон-

курсі було вибрано 12 найкращих студенток, які потрапили до фіналу. Підготовка
до конкурсу відбувалася у режимі нонстоп: щільний графік репетицій, підбір
костюмів, відпрацювання хореографії та
дефіле... 15 березня красуні-фіналістки
вийшли у повній «бойової готовності» перед глядачами. Перший вихід учасниць
був у бізнес-стилі. На другому дефіле
дівчата постали в образах «відчайдушних домогосподарок», які наведуть лад
в оселі й безлад у чоловічому серці. Далі
учасниці змагалися в конкурсі «Ситуація»,
де мали відтворити три вдалі постави для
фотографії. Завершив конкурсну програ-

му номер з хореографією у стилі хіп-хоп.
Остаточне рішення суддям прийняти було складно як ніколи. Студентка
гр. 433 Олександра Підгорна перемогла
у конкурсі й стала Міс ХАІ – 2019, першою віце-міс ХАІ було обрано Дар’ю
Смольнікову (гр. 713л2), а Карину Свєтюху
(гр. 611пуа) – другою віце-міс. Студентка
гр. 213 Валерія Золотарьова стала володаркою титулу «Міс фото», а Тетяна
Крохмаль (гр. 436) – «Міс глядацьких симпатій». Вітаємо переможниць і чекаємо
на «Містера ХАІ – 2019»!
Микола Данченко,
ст. лаборант ЦЗГ ХАІ

КОНКУРС

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР:
по кафедрі міцності літальних апаратів – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий
ступінь – доктор або кандидат технічних наук, учене звання – професор або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників з грифом МОН України за фахом кафедри;
по кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем –
1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – доктор технічних наук, учене звання – професор або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність
наукових праць або навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі нарисної геометрії та комп’ютерного моделювання – 1 посада, вимоги до
претендентів: науковий ступінь – доктор або кандидат наук, учене звання – професор або
доцент стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри, володіння англійською мовою;
по кафедрі геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – доктор або кандидат наук, учене звання –
професор або доцент, або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років,
наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі фізики – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – доктор фізико-математичних або технічних наук, учене звання – професор, стаж науково-педагогічної
роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць або навчально-методичних посібників
за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПРОФЕСОРІВ:
по кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем –
2 посади, вимоги до претендентів: науковий ступінь – доктор технічних або фізико-математичних наук, учене звання – професор або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не
менше 10 років, наявність наукових праць або навчально-методичних посібників за фахом
кафедри;
по кафедрі радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих засобів і технологій – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – доктор або кандидат технічних
наук, учене звання – професор або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10
років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі економічної теорії – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь –
доктор економічних наук, учене звання – професор або доцент, стаж науково-педагогічної
роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за
фахом кафедри;
по кафедрі фінансів – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – доктор
наук, учене звання – професор або доцент, або старший науковий співробітник, або старший
дослідник, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць і
навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДОЦЕНТІВ:
по кафедрі технології виробництва літальних апаратів – 2 посади, вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат технічних наук, учене звання – доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність наукових праць і навчально-методичних
посібників за фахом кафедри;
РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
ХК № 170 від 06.04.1994
(057) 788 48 47 pr@khai.edu
Номер підготовлено і зверстано
в редакції газети “За авіакадри”
вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна, 61070
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по кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем –
6 посад, вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат технічних наук, учене 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 конструкцій і проектування ракетної техніки – 1 посада, вимоги до
претендентів: науковий ступінь – кандидат технічних наук, учене 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 комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки – 4 посади, вимоги до
претендентів: науковий ступінь – кандидат технічних наук, учене 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 права – 2 посади, вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат
наук, учене звання – доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років, наявність
наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі психології – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат
психологічних наук, учене звання – доцент або без звання, стаж науково-педагогічної роботи –
не менше 5 років, наявність навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ:
по кафедрі технології виробництва літальних апаратів – 3 посади, вимоги до претендентів: освіта – вища, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем –
3 посади, вимоги до претендентів: освіта – вища, стаж науково-педагогічної роботи – не
менше 3 років, наявність наукових праць або навчально-методичних посібників за фахом
кафедри;
по кафедрі комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки – 2 посади, 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 кафедрі економічної теорії – 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 кафедрі права – 1 посада, вимоги до претендентів: освіта – вища за фахом кафедри,
наявність наукових праць або навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД АСИСТЕНТІВ:
по кафедрі комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки – 2 посади, вимоги до претендентів: – освіта – вища за фахом кафедри, наявність наукових праць.
ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:

61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», ученому секретарю ради університету, тел. 788-40-32
Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті
Обов’язковими документами, які подаються на конкурс, є: заява на ім’я ректора
про допуск до участі в конкурсі; документи про освіту, науковий ступінь, учене звання;
список наукових праць, винаходів, науково-методичних публікацій
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