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У ДЕСЯТЦІ
КРАЩИХ!
На початку травня центр міжнародних
проектів
«Євроосвіта»
у партнерстві з міжнародною групою
експертів IREG (Observatory on Academic
Ranking and Excellence) оприлюднив щорічний академічний рейтинг закладів
вищої освіти України III, IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна 2019», згідно з яким
Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» посів 10 місце. (2018 року ХАІ
був на 11 місці, 2017 – на 13, 2016 – на 14).

«Щорічно ХАІ впевнено
й послідовно просувається
шляхом міжнародного визнання.
Попереду нас гідні суперники,
але в нас ще багато
точок зростання,
і ми знаємо, як їх реалізувати», –
так прокоментував цю новину
ректор ХАІ М. В. Нечипорук
на вченій раді університету.
При складанні цього рейтингу експерти
беруть до уваги сучасні тенденції розвитку
університетів, які напрацьовує щорічна міжнародна конференція «Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти».
Методика проекту «Топ-200 Україна»,
створена відповідно до Берлінських принципів ранжування університетів, базується на
використанні відкритих даних прямих вимірів та експертних висновків фахівців у галузі
вищої освіти й головних ринків праці України.

Відповідно до цієї методики діяльність ЗВО
оцінюється за допомогою інтегрованого індексу, який містить три комплексні складові,
що відображають ступінь науково-педагогічного потенціалу, якість навчального процесу
й рівень міжнародного визнання.
Зі свого боку, для формування зазначених комплексних складових використовують 30 індикаторів прямого виміру (анкетні
дані, інформація із сайтів ЗВО, дані міжнародних асоціацій університетів, дані про
участь ЗВО в міжнародних проектах (Horizon
2020, Erasmus+), інформація про участь ЗВО
в міжнародних рейтингах (Webometrics,
Scopus, uniRank), дані МОН України, ЄДЕБО,
дані Комітету з питань державних премій
України і премій ім. Т. Шевченка, участь ЗВО
в проектах, що фінансуються NATO в межах
Програми «Наука заради миру і безпеки»,
участь ЗВО в білатеральних проектах, середній конкурсний бал вступника та інші
відкриті дані).
Експертне оцінювання якості науково-пе-

дагогічного потенціалу і якості навчання з сумарною вагою 15 % проводилося за такими
критеріями: рівень базової загальноосвітньої
підготовки студентів, рівень фахової підготовки, рівень практичного володіння інформаційними технологіями, затребуваність
випускників ЗВО на ринку праці.
Однією із головних тенденцій в цьогорічному ранжуванні університетів залишалося знаходження балансу між створенням
нових, критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих напрацювань на розвиток
сучасного суспільства.
За даними експертів, які брали участь
у підготовці рейтингу «Топ 200 Україна 2019»,
залишається майже незмінною тенденція великого розриву між потребами ринку праці
України і результатами роботи університетів
за моделлю сучасних знань, головними компетенціями і практичною якістю підготовки
фахівців.
Прес-центр ХАІ

СТУДЕНТ ХАІ ПІДПИСАВ КОНТРАКТ
З КОМПАНІЄЮ BOEING
Випускники ХАІ високо цінуються в усьому світі. Підтвердженням тому стало
підписання 19 червня 2019 року на авіафорумі в Ле Бурже договору про співпрацю між представниками компанії Boeing в Україні й одним із переможців
конкурсу «Авіатор – 2019», студентом Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Ігорем Калиєнко.
Талановитий і перспективний молодий інженер-прочнист поповнив ряди легендарних розробників і конструкторів компанії.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
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МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР – РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА МІЖ
УКРАЇНСЬКИМИ ТА БРИТАНСЬКИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ
Завдяки програмі розвитку Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут» на 2018 – 2023 рр. наш ЗВО все більше набуває авторитету не тільки в країнах Азії, Північної Америки, Африки, але
й у Європі.
Основа цього – активний розвиток співпраці між ХАІ
й університетами та науковими установами різних країн, використання в роботі практик найкращих світових досягнень
і організація їх упровадження в науково-педагогічну діяльність
університету.
Сьогодні в ХАІ відбувся Міжнародний семінар щодо реалізації спільних програм у сфері вищої освіти в Україні.
Основна мета заходу – розвиток партнерства між українськими та британськими університетами, розроблення
спільних програм подвійних дипломів, розвиток компетенцій і підвищення потенціалу ЗВО.
Іноземні гості та колеги з України запропонували нові програми співпраці між університетами, що сприятиме зміцненню
бази для подальшого розвитку української освіти.
Завідувач відділу Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України Володимир Ковтунець розповів про нормативно-правову базу для транснаціональної вищої
освіти, навчання іноземних студентів і специфіку реалізації
спільних програм із зарубіжними університетами.
Керівник експертної групи з питань аналітики, фінансування та міжнародного співробітництва Директорату вищої
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освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України
Олександр Смирнов, генеральный директор консалтингової
компанії Cormack Consultancy Baltic Charles Cormack, член
парламенту Литви Gintaras Steponavicius, декан факультету
Вільнюського технічного університету Гедиміна Justas Nugaras,
генеральний директор Really English Nigel Killick, представники Лондонського університету, Глінвордского університету міста Рексхем, Каледонского університету Глазго, Лондонського
університету Метрополітен, Університету Західної Англії презентували свої напрацювання щодо запровадження спільних
проектів і програм, які сприятимуть підвищенню якості освіти.
А це – перспективний шлях до реалізації наших завдань і здійснення прагнень студентства.
Також у межах цього Міжнародного семінару делегація
іноземних колег з Литви і Великої Британії відвідала навчально-наукові лабораторії факультетів літакобудування, авіаційних
двигунів і ракетно-космічної техніки.
Гостям продемонстрували лабораторію дозвукової аеродинаміки, лабораторію автомобільних систем, зал конструкції авіадвигунів і лабораторію електроракетних двигунів.
Членів делегації вразив плазмовий двигун, розроблений
ученими ХАІ на базі кафедри космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії. Серцем цього двигуна є безнакальний порожнистий катод. Унікальний электроракетний двигун працює
в умовах космосу, які змодельовано на Землі.
Олена Пахніна
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КИТАЙСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ 		
ВІДВІДАЛА УНІВЕРСИТЕТ
У червні 2019 р. Китай уперше запустив твердопаливну ракету з морської платформи, а до 2020 року планує освоїти технологію запусків з багаторазовим першим ступенем на базі
двигуна радянської розробки РД-120. Для цих і безлічі інших
аерокосмічних проектів потрібно багато фахівців, підготовку
яких КНР веде по всьому світу, у тому числі й у ХАІ. 18–19 червня
наш університет відвідала делегація Національного Університету
Аеронавтики й Астронавтики (Нанкін, Китай).
Ключовою подією відвідування став захист дипломів бакалаврів і церемонія їх вручення для одинадцяти китайських студентів, які навчалися на факультеті № 4.
Особливістю цього проекту навчання китайських студентів
у ХАІ, який уже 10 років очолює глава делегації prof. of Aircraft
Design Wang Zhijin, є те, що студенти спочатку вивчають два роки
російську мову в себе на батьківщині.
Після урочистої частини й традиційного фото на пам’ять
учасники китайської делегації провели переговори стосовно подальшої співпраці з в. о. ректора Ю. А. Воробйовим.
Під час бесіди сторони висловили взаємне задоволення
співпрацею, обговорили поточні питання й визначили плани на
подальшу взаемодію.
Прес-центр ХАІ

РОБОЧА ЗУСТРІЧ
		
З КОЛЕГАМИ З ПЕРУ
5 червня 2019 року відбулася зустріч з генеральним директором компанії Ing. Aeronautico Ніло Ріос Болеславо Техада
з Перу. Під час бесіди було обговорено можливе навчання в ХАІ
студентів із перуанського Національного інституту телекомунікацій і досліджень INICTEL (Instituto Nacional de Investigación y
Capacitación de Telecomunicaciones).
На зустрічі також були присутніми головний технічний керівник АТ «ФЕД» Олександр Мунгієв, заступник голови правління з міжнародного співробітництва Микола Олефір, проректор
з науково-педагогічної роботи Віталій Воронько, помічник ректора з інноваційної діяльності Сергій Маркович і в. о. декана
факультету іноземних громадян Валерія Петрик.
Перемовини мають сприяти подальшому співробітництву
між компанією Ing. Aeronautico та ХАІ в галузі освіти.
Прес-центр ХАІ

3

6 / 25 червня 2019 р.

ПОЗАЧЕРГОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
За ініціативи ректора 28 травня 2019 р. було скликано позачергову конференцію трудового колективу Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський
авіаційний інститут»
Були присутні 150 делегатів.
Президію конференції було обрано у складі:
1. Нечипорук Микола Васильович – ректор університету.
2. Жебель Юрій Іванович – голова профкому.
3. Кулік Анатолій Степанович – професор кафедри 301.
Було затверджено такий порядок денний:
1. Про передання нерухомого майна дитячого ясла-садка,
закріпленого за університетом на основі права господарського відання, з державної до комунальної власності.
Доповідач: М. В. Нечипорук– ректор університету
2. Про внесення змін до складу вченої ради університету.
Доповідач: С. Є. Чмихун – учений секретар.
3. Заходи щодо зменшення витрат фінансів зі спеціального фонду університету.
Доповідач: М. В. Нечипорук – ректор університету.
По першому питанню заслухали М. В. Нечипорука з інформацією про передання нерухомого майна дитячого ясла-садка,
закріпленого за університетом на основі права господарського
відання, з державної до комунальної власності.
М. В. Нечипорук розповів про законодавчі підстави
(ст. 89 Бюджетного кодексу України, ст. 13 Закону України «Про
дошкільну освіту», ст. 27 Закону України «Про вищу освіту») для
передання нерухомого майна дитячого ясла-садка до комунальної власності та його економічну доцільність:
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yy
витрати на утримання персоналу дитячого ясла-садка становлять 2 млн 424 тис. грн за рік;
yy
вартість енергоносіїв та комунальні послуги для забезпечення діяльності дитячого ясла-садка становлять 938 тис. грн за рік;
yy
контингент дітей співробітників і студентів університету
становить 60 % від загальної кількості вихованців дитячого ясла-садка.
КОНФЕРЕНЦІЯ ОДНОГОЛОСНО ПОСТАНОВИЛА:
Передати нерухоме майно дитячого ясла-садка, закріпленого за університетом на основі права господарського відання,
з державної до комунальної власності.
З другого питання виступила Чмихун Світлана Євгенівна –
учений секретарь – про внесення змін до складу вченої ради
університету.
КОНФЕРЕНЦІЯ ПОСТАНОВИЛА:
Вивести зі складу вченої ради університету:
yy
Губіна Сергія Вікторовича –
			
доц., канд. техн. наук, зав. каф. № 402;
yy
Бабакова Михайла Федоровича –
			
проф., канд. техн. наук, зав. каф. № 502;
yy
Калайтан Наталію Леонтіївну –
			
доц., канд. психол. наук, в. о. зав. каф. № 707;
yy
Дороніна Андрія Віталійовича –
			
проф., д-ра екон. наук, зав. каф. № 605;
yy
Вартаняна Василя Михайловича –
			
проф., д-ра техн. наук, зав. каф. № 602;
yy
Меньшикова Василя Олександровича –
			
проф., д-ра фіз.-мат. наук, зав. каф. № 202;
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«Зважаючи на економічні
реалії сьогодення, ми змушені
оптимізувати штатний
розпис і мінімізувати
непрофільні витрати.
Не завжди ці процеси є
безболісними для трудового
колективу», – голова профкому
Жебель Юрій Іванович.

yy
Фомичова Костянтина Федоровича –
			
доц., канд. техн. наук, в. о. зав. каф. № 305;
yy
Бугаєнка Олега Михайловича –
			
директора студмістечка ХАІ.
Увести до складу вченої ради університету членів, уведених наказом ректора до моменту проведення Конференції трудового колективу, згідно з п. 4.8 Положення «Про Вчену раду
Університету»
yy
Сінченко Світлану Володимирівну –
			
доц., канд. техн. наук, в. о. зав. каф. № 402;
yy
Висоцьку Олену Володимирівну –
			
проф., д-ра техн. наук, зав. каф. № 502;
yy
Жидка Максима Євгеновича –
			
доц., канд. психол. наук, зав. каф. № 707;
yy
Дороніна Андрія Віталійовича –
			
проф., д-ра екон. наук, зав. каф. № 602;
yy
Давидову Ірину Олегівну –
			
проф., д-ра екон. наук, в. о. зав. каф. № 605;
yy
Баранова Олега Олеговича –
			
доц., д-ра техн. наук, зав. каф. № 202;
yy
Собчака Андрія Павловича –
			
доц., д-ра техн. наук, в. о. зав. каф. № 305;
yy
Деркачівського Геннадія Анатолійовича –
			
директора студмістечка ХАІ.
З третього питання виступив М. В. Нечипорук про заходи щодо
зменшення витрат фінансів зі спеціального фонду університету.
М. В. Нечипорук виступив з доповіддю про діяльність університету за останні 3 роки і навів таку інформацію:
yy
про набір на 1-й курс;
yy
щодо заочного відділення (українські студенти);
yy
стосовно іноземних студентів;
yy
про надходження грошових коштів від надання освітніх
послуг іноземним здобувачам вищої освіти;
yy
про фінансування НДЧ університету в 2015–2018 рр., план
на 2019 р.;
yy
про середньорічну кількість аспірантів і докторантів та захист дисертаційних робіт;

yy
про економіку (надходження й видатки спецфонду бюджету за програмою «Підготовка кадрів…» за 2015–2018 рр.,
план на 2019 р.;
yy
про додатково надане фінансування за загальним фондом.
Запропонував прийняти рішення стосовно скорочення
штату працівників університету, який фінансується за рахунок
коштів спеціального фонду, а саме:
ÖÖ
проректор – 2 одиниці;
ÖÖ
головний інженер – 1 одиниця;
ÖÖ
помічник проректора – 1 одиниця;
ÖÖ
керівник колективу студклубу – 2 одиниці;
ÖÖ
акомпаніатор – 0,25 одиниці;
ÖÖ
культорганізатор – 0,25 одиниці;
ÖÖ
завідувач лабораторії маркетингу та реклами Центру
зв’язків з громадськістю – 1 одиниця.
Також з метою зменшення витрат фінансів зі спеціального
фонду університету М. В. Нечипорук запропонував ліквідувати
відділ заочної (дистанційної) освіти Центру освітніх послуг з подальшим переданням функцій відділу факультетам університету та аргументував доцільність цієї ліквідації.
КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПОСТАНОВИЛА:
Прийняти рішення про скорочення штату працівників університету, який фінансується за рахунок коштів спец. фонду, а саме:
ÖÖ
проректор – 2 одиниці;
ÖÖ
головний інженер – 1 одиниця;
ÖÖ
помічник проректора – 1 одиниця;
ÖÖ
керівник колективу студклубу – 2 одиниці;
ÖÖ
акомпаніатор – 0,25 одиниці;
ÖÖ
культорганізатор – 0,25 одиниці;
ÖÖ
завідувач лабораторії маркетингу та реклами Центру
зв’язків з громадкістю – 1 одиниця.
Ліквідувати відділ заочної (дистанційної) освіти Центру
освітніх послуг з подальшим переданням функцій відділу факультетам університету.
Профком ХАІ
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ВІН БУДУВАВ
КОСМОС
НА ЗЕМЛІ
17 червня 2006 року пішов з життя Микола Васильович
Бєлан. Однак для багатьох пам'ять про нього буде жити
завжди, адже людина велика настільки, наскільки кажуть
про неї люди. Саме так любив повторювати він сам.
На будівлі факультету ракетно-космічної техніки встановлено пам'ятну дошку Миколі Васильовичу – Педагогу,
Ученому, Організатору. Добрий погляд і батьківська посмішка Вчителя зустрічають кожного, хто заходить.

Велика частина успіху Миколи Васильовича – це праця й підтримка дружини Раїси Гаврилівни. Вона була
йому опорою в усіх починаннях: це й створення 1972 року
бази відпочинку «Пролісок», і організація диско-клубу «Диліжанс». Звичайно ж, вона була поруч і 1980 року,
коли створювався новий факультет літальних апаратів, що став головною справою всього життя Миколи
Васильовича.

Ось як розповідає про
Раїсу Гаврилівну її близька подруга Олена
Олександрівна Васильєва, колишній викладач кафедри фізики ХАІ.
Вони разом навчалися в школі, дружили, розквітали по життю, підтримували один одного у важку хвилину. Він
досяг космічних висот, а вона, дружина,
була його соратницею, поділяла всі тур-

боти й справи, і народилася сім'я, дві дочки,
онуки...
Вона співала в хорі «Джерело» ХАІ, їздила на гастролі, конкурси. До сімейних свят
вона завжди готує подарунки, вишиті
своїми руками картини, і, звичайно, не залишаються без її уваги всі гастрономічні
справи сім'ї.
Настали такі часи, що довелося осво-

їти комп'ютер та інтернет, відкрилися
можливості, про які раніше вона й гадки не
мала. Вона виписує рекомендації, що стосуються здоров'я, і різні поради. Зібраних
нею порад так багато, що їх можна було
б окремо видати. Зокрема, її увагу привернули вислови Конфуція, які можуть стати
в нагоді молодому поколінню:
«Ідіть до своєї мети, нехай навіть повільно, не зупиняйтеся.
Ваша удача залежить від того, наскільки добре ви підготувалися.
Робіть тільки по-справжньому важливу й цікаву для вас справу, прикладаючи
максимум зусиль.
Робіть добро, мир навколо вас – дзеркало вашого внутрішнього світу.»
Вона привертає до себе багатьох
людей. Вони приходять в її затишний
гостинний будинок за порадою. Широта
кругозору, прекрасна пам'ять дає право
сказати, що вона неординарна особистість та унікальна людина. У бесіді з нею
завжди відчувається бажання проникнути
вглиб обговорюваної теми й допомогти
порадою.

Зрозуміти людей, які стояли біля витоків нашого університету, можна тільки
занурившись в атмосферу тих років, щоб
відчути те, що пережили вони ще в дитинстві, коли формувалася їхня ментальність.
І допоможе нам в цьому сама Раїса
Гаврилівна Бєлан у своїх спогадах.
Мрія – то мій життєвий шлях
Знаєте, як пахне День Перемоги?!
Весняними квітами, оберемками квітів
з весняного саду! Я, маленька дівчинка,
запам'ятала його таким. 1400 днів відокремлювали це неймовірно прекрасне

свято від тієї миті, коли я побачила страшних чужих людей, що йшли нашим селом.
Але я про свято: тут у великому саду, серед
квітучих дерев і моря букетів чужих не
було... І цивільні, і військові – усі рідні, веселі, смішні, очманілі від щастя... Цілуються,
обіймаються, стріляють вгору і ... плачуть.
Щось дряпнуло мені ногу, побігла до бабусі й приклала ганчірку з кислим молоком,
капустяний лист. Загоїлося. Тільки через
43 роки під час зовсім іншої операції на
нозі хірурги виявили там якийсь осколок,
начебто капсуль патрона... Така велика,

така божевільна була радість, що якась там
рана! Не до того! Головне, що настав час
для того, щоб могли збутися всі мрії.
Хліб для бабусі
А мрії у мене з'явилися дуже рано.
У 5 років, наприклад, я мріяла про ...
бричку хліба для бабусі. Ось так. Просто
в цьому юному віці мені довелося пізнати ВІЙНУ. Ту саму – Велику Вітчизняну війну, нав'язану моїй Батьківщині німецькими
загарбниками.
Я виросла у великій сільській трудовій
сім'ї. Моя мама Мазоха Марія Василівна
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була секретарем сільради, тітка Мотря
Василівна була в радгоспі «червоним
комбайнером», третя тітка Агрипина
Василівна завідувала колгоспним гумном,
куди звозили все зерно.
Моя сім'я жила в знаменитому радгоспі
на Дніпропетровщині, у великому будинку
на краю села. Прийшовші в наше село, німці нагледіли його під свій штаб. Вирили за
будинком глибокий котлован, куди загнали величезні військові машини з радіостанцією та антенами. Ні з повітря, ні з боку
їх не було видно за деревами. Бабуся сказала: «Мабуть, надовго». Так і виявилося.
Нам довелося жити поруч у сарайчику.
Не було електрики, світла, магазину. Їсти було майже нічого, голодували,
рятувалися тим, що залишалося в городі. Бабуся іноді зі всілякої трави ліпила
коржики, які хлібом навіть і не пахли, –
«балувала» нас. Якщо я вередувала, примовляла: «Треба витримати, дитятко, треба
жити!» На все життя я запам'ятала цю, як
зараз сказали б, установку: треба витримати! І завжди допомагало, як би й не було
важко!
Бабуся дуже страждала, що нічим годувати родину. Незважаючи на мій малий вік,
я це відчувала і говорила: «Якщо ми виживемо, я виросту і привезу тобі, бабуся, цілу
бричку хліба!»
І ця моя дитяча мрія – стати опорою
для близьких – надійно вела мене по дорогах дорослішання.
Партизанська помічниця і Курт
Німці поводилися по-хазяйські, багато пили, голосно співали свої пісні,
з реготом стріляли в людей, тварин. Часто
влаштовували облави: забирали жінок
до Німеччини. Мої родички придумували
всілякі способи, щоб не попастися: ходили
зігнувшись, по-старечому, у чоловічих штанах, фуфайках, шапках-вушанках, навіть
вуса з кукурудзяних рилець прилаштовували. Слава Богу, вивезення до Німеччини
вдалось уникнути.
Любили німці також годинами полежати на галявині, позагорати. Моя мама
використовувала ці години, щоб потрапити в будинок. Брала мене із собою, і ми
там з ящиків набирали патрони, гранати, зі скринь – печиво, яким прикривали
зверху сумки (раптом попадемося). Сумки
були важкі, але я їх потихеньку, потрошку носила сусідові. Він був партизаном,
і час від часу приходив за новою порцією.
Все-таки одного разу німці його зловили
й розстріляли.
Однак були серед нахабних німецьких загарбників і такі люди, як Курт. Цей
зовсім молоденький німець зазвичай за-

лишався в будинку на чергуванні, коли
штабісти влаштовували собі відпочинок
на галявині, на річці. Він дозволяв нам входити в будинок і навіть давав послухати
зведення Радінформбюро (радянське радіо), які німці отримували на свою потужну
рацію. Коли ми раділи нашим перемогам,
він мовчки посміхався, хоча трохи розумів російську мову і здогадувався, чому
ми радіємо. Курт, бувало, і підгодовував
нас, голодних дітей, то тушонкою, то сухим
молоком, то галетами, коли можна було це
зробити непомітно, хоча міг за таке співчуття й постраждати.
Виручив Курт і мою маму, по суті врятував, коли її забрали до комендатури, вимагаючи, щоб вона видала білизну. Мама
до війни працювала завідувачкою дитячими яслами, і коли прийшли німці, вона
закопала дитячу постільну білизну. Хтось
доніс. Маму викликали на допит, погрожували розстріляти, якщо не віддасть добровільно. Курт присовітував мамі казати,
що білизну давно вивезли. І маму якось
відпустили.
А я мріяла собі: ось якби всі люди стали
добрішими, яке б гарне життя настало!
Бої, танки, літаки, діти і я
Наша армія увійшла в село 1943 року.
Солдати йшли по вулиці строєм, ми вітали
їх як визволителів. Бабуся напекла своїх трав'яних коржиків і на ходу сунула їх
солдатам. Вони, суворі, втомлені, брали
їх із задоволенням. А потім стався страшний бій, після якого все село вийшло на
похорон. Бачити поле бою було боляче
й страшно: усюди валялися люди, коні, птахи... Поховали...
І раптом – через всі будинки, городи,
мчить, мабуть, десь відстав, німецький
танк. Залітає прямо на наше подвір'я, волає: «Куди фріц? Де рус?» А ми оніміли з переляку, бо він направив кулемета прямо
на нас. Не знаю, як оговталася: показала

кудись навмання, він и помчав туди, тільки курява. Але такий порятунок – випадковість. Коли німці йшли, палили будинки
факелами, убивали всіх, хто потрапляв
у поле зору. Залишатися тут більше було
небезпечно.
Нам вибратися зі спорожнілого села
допомогла, уявіть собі, наша корова, яку
німці тримали заради молока. Ми запрягли її замість коня у бричку. Речі, які зуміли
зібрати, завантажили й устигли дістатися
до балки, де вже розташувалися багато
жителів нашого села. Сльози, стогони,
шум, гам – оплакували загиблих у бою, своїх і солдатів. Раптом низько-низько, на поземному, летить німецький літак і стріляє
з кулемета по людях. Мало хто врятувався
від тієї фашистської жорстокості. Виття літака, що стояло над тією балкою, мені не
забути ніколи.
Наші дитячі очі й серця, вбираючи
біль і жах військових років, наповнювалися щирими почуттями глибокого співпереживання, причетності до ситуації,
розуміння необхідності допомоги ближньому. Мабудь, тому наше покоління
дітей війни так близько сприймає і сьогодні чужий біль, безвихідь, завжди готове
простягнути руку допомоги, підтримати
будь-яку людину. Цьому нас навчали й важкі післявоєнні роки. А мої мрії про хороше
життя зріли, наповнювалися новим змістом: особисто брати участь у здійсненні
важливих справ, які зміцнять нашу країну
настільки, що ніякий ворог не посміє прийти на нашу землю без запрошення.
Тому ми й зараз дуже переживаємо за
події, що відбуваються в нашій країні. Нам
дуже прикро, що ми відбудовували нашу
країну після війни, а тепер знову війна
і руйнування.
Підготувала О. Пахніна
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КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
							 РОЗПОЧАВ СВОЮ РОБОТУ
ÖÖ
проконсультуємо щодо спеціальностей ХАІ
ÖÖ
позбавимо від помилок при оформленні документів
ÖÖ
допоможемо сформувати індивідуальну стратегію
вступу
ÖÖ
посприяємо свідомому вибору спеціальності
та освітнього закладу
ÖÖ
розмістимо пріоритети під час подання заяв
ÖÖ
разом вирахуємо конкурсний бал
Керівник консультаційного центру
			Ганна Іванівна Печерська
1 липня 2019 року стартує цьогорічна вступна кампанія. Згідно з «Умовами прийому до закладів вищої освіти на
2019 рік» абітурієнти можуть подати 7 заяв на 4 спеціальності за держзамовленням. Кількість заяв за контрактом не
обмежується.
Правильний вибір спеціальності, освітньої програми
й закладу вищої освіти – запорука успішного майбутнього!
Правильне розміщення пріоритетів під час подання заяв
на вступ до закладів вищої освіти – запорука успішного
вступу! Зорієнтуватися серед великої кількості спеціальностей, освітніх програм та вишів – завдання не з легких.
На допомогу вступникам Національний аерокосмічний
університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» створив сучасний
інтерактивний консультаційний центр.

Консультації надаються безкоштовно.
З метою встановлення й підтримки постійного діалогу
зі вступниками консультаційний центр працюватиме впродовж року та здійснюватиме роз’яснювальну роботу щодо
особливостей прийому на навчання до закладів вищої освіти.
Зокрема, співробітники центру будуть організовувати інформаційно-роз’яснювальні зустрічі й екскурсії університетом.
Чекаємо на запитання вступників за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова, 17, головний корпус Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», аудиторія 230 гол. корп, або за телефонами
+38 (057) 788-48-57, +38 (057) 788-48-56, +38 (097) 911-47-12.

КОНКУРС

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
У зв’язку із запізненням випуску газети «За авіакадри» № 4 за квітень місяць
і відповідно до пп. 3.5, 3.6. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну
роботи науково-педагогічних працівників Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» термін подання документів для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад, опублікованих у газеті
«За авіакадри» № 4 за квітень місяць, продовжити до 15 серпня 2019 р.
Терміни проведення конкурсу наведено в наказі № 303 від 18.06.2019.
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ПРОФЕСОРА:
по кафедрі космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії – 1 посада, вимоги
до претендентів: науковий ступінь – доктор або кандидат фізико-математичних наук, учене
звання – 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 інформаційних технологій проектування – 2 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 технології виробництва авіаційних двигунів – 3 посади, вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат технічних наук або без ступеня, 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 аерокосмічної теплотехніки – 1 посадa, 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;
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 композиційних конструкцій та авіаційного матеріалознавства – 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 і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі фінансів – 3 посади, вимоги до претендентів: науковий ступінь – кандидат
наук, учене звання – доцент або без звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5
років, наявність наукових і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ:
по кафедрі мехатроніки та електротехніки – 2 посади, вимоги до претендентів: освіта – вища за фахом кафедри; стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність
наукових праць або навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
по кафедрі композиційних конструкцій та авіаційного матеріалознавства – 1 посада, вимоги до претендентів: освіта – вища (технічна), стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом
кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ АСИСТЕНТА:
по кафедрі технології виробництва авіаційних двигунів – 1 посада, вимоги до претендентів: освіта – вища за фахом кафедри, наявність наукових праць за фахом кафедри.
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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