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CUAT І ХАІ УКЛАЛИ УГОДУ
ПРО СТРАТЕГІЧНУ СПІВПРАЦЮ

15 червня М. В. Нечипорук, ректор
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського (ХАІ), відвідав
Китайсько-український
аерокосмічний
інститут інноваційних технологій (CUAT).
Метою візиту було обговорення можливостей співпраці й укладення відповідного
меморандуму. З китайської сторони високого гостя приймав Лі Люмен (Li Liumeng),
директор CUAT і компанії «Golden Egg
Science and Technology Co, LTD» (КНР).
Під час візиту М. В. Нечипорук детально ознайомив присутніх з історією розвитку, можливостями й досягненнями
Харківського авіаційного інституту в аерокосмічній галузі. Сторони детально обговорили можливості співпраці в галузі освіти,
адаптації та інкубації спільних проектів,
а також інших напрямах, що становлять
спільний інтерес.
Під час візиту ректор ХАІ зробив пам’ятний подарунок для CUAT: модель літака ХАІ-1.

«Це перший у світі серійний
пасажирський літак із висувними
шасі. Проєктували цей літак
наукові фахівці нашого
університету. Це така ж сама
модель, що розміщена у виставковій
залі вашого університету,
вважаю, це дуже символічно»

Тривалі перемовини М. В. Нечипорука
й Лі Люмена завершилися досягненням
консенсусу щодо подальших перспектив
взаємовигідної співпраці в аерокосмічній
галузі та підписали угоду про стратегічну
співпрацю.
Після церемонії підписання Чжан
Хунвей, заступник директора Бюро зарубіжних експертів провінції Чжецзян, зустрівся
з М. В. Нечипоруком у приймальні VIP-залу.
Він зазначив, що провінція Чжецзян активно

впроваджує інноваційний розвиток, поглиблюючи реформу науково-технічної системи,
і центр передачі технологій із «державним керівництвом + приватним капіталом» як діюча
модель набув популярності й був визнаний
багатьма університетами й дослідними інститутами. Україна є однією з небагатьох країн
у світі, яка володіє авіаційними й аерокосмічними технологіями. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
(ХАІ) є відомим вищим навчальним закладом
в українській національній системі освіти.
Очікується, що обидві сторони будуть зміцнювати обмін і співробітництво в авіаційній
та аерокосмічній галузях, повністю реалізовувати взаємний розподіл ресурсів, додаткові переваги й взаємовигідне співробітництво,
а також спільно сприяти трансформації результатів наукових досліджень.
Прес-центр ХАІ
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ДЕЛЕГАЦІЯ ADD ВІДВІДАЛА ХАІ

1 липня з відповідним візитом до ХАІ
прибула делегація Південнокорейського
агентства з оборонного розвитку (Agency
for defense development (ADD), Repablic of
Korea).
ADD – створене 1970 р. національне
агентство з досліджень і розробок
в області оборонних технологій,
фінансування й адміністрування
програм військових закупок.
Його метою є зміцнення
національної оборони, підвищення
південнокорейського потенціалу
в аерокосмічній техніці,
а також зміцнення оборонної
промисловості Кореї.
Учасники делегації вже були раніше
знайомі з керівництвом університету, коли
відвідували Корею. Тому зустріч з перших
хвилин набула конструктивної атмосфе-

ри, пронизаної флюїдами дружби. Після
традиційного протокольного обміну привітаннями було ще раз узгоджено й уточнено план зустрічей і гості почали велику
й насичену ознайомчу екскурсію університетом. У зв'язку з тим, що між ХАІ і ADD
активно відпрацьовуються питання створення на базі нашого університету спільних дослідних структур з аерокосмічного
двигунобудування, особливу увагу було
приділено саме цьому напрямку діяльності університету.
На другий день ректор університету
М. В. Нечипорук представив корейській
делегації групу відповідальних працівників ХАІ, що мають детально обговорити
й предметно розробити плани співпраці
з метою набуття конкретики у виробленні
спільного договору. Через дефіцит часу

в умовах великої кількості й складності
розглядуваних питань делегація розділилася й опрацьовувала питання з нашими
фахівцями в секційному форматі.
На підсумковій зустрічі корейські друзі
висловили гаряче захоплення від відвідин,
оскільки дізналися багато нового й цікавого про ХАІ.
Зі свого боку, наша сторона висловила
задоволення від виконаної роботи й захоплення працьовитістю й наполегливістю
корейських друзів, які зуміли в стислий
термін освоїти таку розгалужену програму
зустрічі.
На прощання сторони висловили задоволення від спільної праці, обговорили
програму й регламент подальших зустрічей, а також обмінялися пам'ятними подарунками й сувенірами.

СПІВПРАЦЯ З NANCHANG HANGKONG
UNIVERSITY НАБИРАЄ ОБЕРТІВ

2018 року спільно з Nanchang
Hangkong University (КНР) було запущено
пілотний проект співпраці стосовно стажування китайських інженерно-технічних фахівців, а також навчання студентів
і аспірантів.
Ця співпраця здійснюється в межах
комплексної програми, яка стала можливою завдяки відкриттю офісу ХАІ
в Наньчанському університеті.
На 2019/2020 навчальний рік заплановано приїзд великої групи китайських
студентів, які будуть навчатися за розши-
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реною чотирирічною програмою, і десяти аспірантів.
Nanchang Hangkong University прислав до ХАІ також групу інженерно-технічних фахівців, які в липні-серпні цього року
проходили цільове стажування з аерогідродинаміки. Після успішного закінчення
стажування 19 китайських фахівців зустрілися з ректором ХАІ М. В. Нечипоруком.
Під час спілкування сторони висловили задоволення співпрацею. Китайським
товаришам було вручено відповідні сертифікати встановленого зразка про закін-

чення стажування й пам’ятні подарунки
з символікою ХАІ.
Прес-центр ХАІ
Наньчанський авіаційний університет
(Nanchang Hangkong University) –
вищий навчальний заклад,
що спеціалізується на підготовці
фахівців для аерокосмічних галузей
Китаю. Його було засновано 1952 року
за активної участі СРСР і Харківського
авіаційного інституту.
Сьогодні в ньому навчається понад
21000 студентів і аспірантів, штат
викладачів становить 1200 осіб.
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На початку липня наш університет
із дводенним візитом відвідала робоча делегація на чолі з директором фірми «Zhejiang Golden Egg Science and
Technology Co, LTD» паном Лі Люмен (Li
Liumeng) і керівником української філії
цієї ж компанії «Golden Egg Technology,
LLC» паном Чан Сі Цо.
Це відповідний робочій візит, який
китайські товариші роблять у межах угоди про стратегічну співпрацю, підписаної
делегаціею ХАІ, що перебувала в Чанджоу
позаминулого тижня. Пан Лі Люмен
і ректор ХАІ Н. В. Нечипорук вже були
знайомі, тому зустрілись як добрі друзі,
перемовинам не передував етап «притирання» і сторони одразу перейшли до
конструктивної роботи. Зазначивши, що
Харків з його зосередженням унікальних
підприємств є аерокосмічною столицею
України, а ХАІ — її перлиною, визначили
основні напрями співробітництва — академічний і науковий.

Ректор Н. В. Нечипорук запевнив, що
в межах першого напряму ХАІ вже сьогодні готовий прийняти студентів із Китаю
й навчати російською, українською або
англійською мовами. Не сумніваючись
у високому освітньому потенціалі ХАІ, китайська сторона запропонувала детально
й предметно опрацювати технічні та лінгвістичні аспекти співпраці під егідою спеціального центру з підготовки студентів,
який вони мають намір відкрити в Харкові
на додаток до аналогічних установ у Китаї
й Києві. Крім того, їх цікавила перспектива
набуття ексклюзивних прав на представлення інтересів ХАІ на китайському ринку
освітніх послуг. У відповідь ми зазначили,
що усвідомлюємо свою ексклюзивність
не тільки в українській ієрархії підготовки
фахівців для аерокосмічних проектів, тому
весь час відкриті до співпраці для всіх зацікавлених організацій.
Протягом першого дня роботи обговорювався також цілий комплекс питань,

Компанія «Zhejiang Golden Egg Science and Technology Co»
— заснована 2016 року в місті Чанчжоу.
— спрямовує діяльність на залучення іноземних проєктів,
комерціалізацію наукових і технологічних досягнень, створення платформ міжнародного співробітництва.
— керує «Китайсько-українським промисловим центром
штучного інтелекту», «Китайсько-українським науково-дослідним інститутом наук про життя» та «Китайсько-українським
авіаційно-космічним інститутом» (CUAT).

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ПІДПИСАНО ПРОТОКОЛ ПРО НАМІРІ
З КИТАЙСЬКИМ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРОМ
У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ

багатих конкретикою з підготовки підписання Договору з надання ХАІ освітніх послуг. Було визначено перелік необхідних
робіт, намічено дуже жорсткі терміни їх
виконання й призначено відповідальних
осіб, аби ХАІ встиг прийняти першу групу
китайських студентів уже цього навчального року.
Другий день був присвячений ознайомленню з навчальною та лабораторно-експериментальною базою ХАІ.
А наприкінці дня було погоджено й підписано Протокол про наміри, який і зафіксував досягнуті домовленості. На добру
пам’ять гості також отримали пам’ятні дарунки із символікою Харкова й ХАІ.
Прес-центр ХАІ

— спільно з НАН, НАУ, НАМН, НААН, КНУ, КПИ заснувала
в Україні китайсько-український Центр обміну спеціалістів,
орієнтований на створення глобальної інтернаціоналізованої
платформи щодо співпраці українських науковців із передовими підприємствами й капіталом Китаю.
— для спрощення контактів у 2018 р. в Києві заснувала
дочірню компанію «Golden Egg Technology», працівники котрої
навчалися в Україні та вільного володіють українською мовою.
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АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД
ПРОСУВАННЯ СТАРТАПІВ
УЖЕ В ХАІ
Один із перших бізнес-інкубаторів на пострадянському просторі, який і понині успішно працює, було відкрито
в Харкові ще 1998 р. з ініціативи НТК «Інститут монокристалів». Відтоді безліч аналогічніх проектів заходило в Україну,
але ось уперше ми маємо можливість ознайомитися з американською методологією освоєння венчурного фінансування. 5 квітня в харківському Будинку вчених і Національному
технічному університеті «ХПІ» у присутності глави ХОДА Юлії
Світличної відбулася презентація платформи «eō Бізнесінкубатор». Її представляв директор відділу економічного

зростання Агенції США з міжнародного розвитку (USAID)
Фархад Гаусса.
Проект «eō Бізнес-інкубатор» з бюджетом 42 млн доларів
запущено в межах програми «Конкурентоспроможна економіка України (КЕУ) для стимулювання економіки України. Перший
бізнес-інкубатор уже функціонує в Києві, другий почав свою
роботу в квітні на базі НТУ «ХПІ». У ньому планують надавати
експертну підтримку не тільки регіональним, а й загальноукраїнським стартапам, а також навчати технологіям їх просування
й фінансування на вітчизняному й міжнародному ринках.

Фархад Гаусса:
Україна відома своїм технологічним потенціалом і сферою ІТ, особливо Харків, де багато творчих і здібних
людей, які хочуть комерціалізувати
свої ідеї. Бізнес-інкубатори допоможуть підприємцям і експертам у галузі
технологій перетворювати свої ідеї
на компанії з допомогою менторів. І ці
ментори є дуже відомими. Це – ветерани Силіконової долини, які досягли успіху й хочуть поділитися своїм досвідом
і допомогти розвитку громади тут, в Україні. Ці ментори
не тільки із США, вони представляють Європу, Близький Схід
та Україну.

Юлія Світлична:
У нас близько 20 тисяч учених
і близько 200 наукових установ. Нам є
над чим працювати, але зазвичай, не
маючи можливостей для реалізації та
комерціалізації своїх проектів у нашій
країні, учені вимушені шукати такі
можливості десь за рубежем. Такого
не повинно бути. Ми маемо створювати всі умови для того, щоб розумні
ідеї залишалися саме тут, в Україні.
І саме для того, щоб учені мали можливість розвиватися, навчатися подавати свої ідеї, залучати інвестиції та реальне фінансування, і було створено цей
бізнес-інкубатор.

Професор Корнельського університету, представник венчурного фонду
Ukraine Phoenix Venture Capital Fund, один
із засновників «eō Бізнес-інкубатора»
Чак Уайтхед (Chuck Whitehead) мандрує
Україною з циклом оглядово-ознайомлювальних лекцій, на яких розповідає про
цю нову глобальну платформу. У червні 2019 р. спільно з координатором «eō
Бізнес-інкубатор» у Харкові Едуардом

Сімпсоном він провів семінар для викладачів і студентів ХАІ.
Чак Уайтхед:
Я став першим американцем, який
відвідав дитячий табір «Артек». Я
знаю Україну з дитинства. У цієї країни
світле майбутнє. Україна сама по собі
є стартапом як нова країна, що стала
незалежною 1991 року. За мірками життя держав це дуже мало.
Едуард Сімпсон:
В Україні є сильна технологічна база, але недостатньо розвинено навички комерціалізації і масштабування ідей з наступним залученням інвесторів. Це саме
та сфера, де інкубатори будуть найбільш корисними. Україна має всі можливості
стати ще однією «країною стартапів», розвиваючи і зміцнюючи інноваційну економіку, як це зробив Ізраїль. Українці креативні, а їх технологічні рішення сильні,
і це може стати привабливим для американських та інших інвесторів, якщо вони
зможуть побачити зрозумілу й перспективну бізнес-модель. Наша мета – допомогти українським інноваторам стати частиною глобальної екосистеми, яка
підтримує нові технологічні продукти й послуги.

«На відміну від більшості, цей інкубатор не обмежений тільки сферою ІТ.
У нас зараз всі граються з ІТ, і це зрозуміло, бо це висока швидкість проходження продукту від ідеї до його
ринкової капіталізації, яка за рік збільшу-

4

еться в десятки, а то й сотні разів. Однак
наші інкубатори будуть готові до прийняття технологій науки про матеріали,
біотехнології, фармтехнології, хімії. А це
набагато складніше, – так розпочав зустріч зі студентами ХАІ Чак Уайтхед.

Мета
створення
бізнес-інкубаторів – допомогти вченому або
винахіднику в комерціалізації його науково-технічних розробок, – продовжив він.
– Своє завдання ми бачимо в монетизації
інтелектуального капіталу, для чого веде-
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безперервно битися над вирішенням
завдання. І цьому е цілком логічне й наукове пояснення в досить секретних працях нейрофізіологів і спеціалістів
з функціонування мозку людини.
Чак Уайтхед:
У Харкові висока культура інженерних технологій сусідить з абсолютно
провінційним розумінням сучасного бізнесу. В Україні зараз працює приблизно
100 бізнес-інкубаторів, але їх тільки
формально можна віднести до таких
в американському розумінні й підході до
бізнесу взагалі, який є дуже жорстким
і прямолінійним.
мо пошук цікавих наукових розробок і надаємо послуги з їх грамотного подання
інвесторам з будь-якої країни.
В Україні є хибне розуміння бізнес-інкубаторів, – зазначив він. – У вченого
вузьке поле зору, сконцентроване на
власне технічному аспекті винаходу.
Йому важко вирватися за межі цього
свого бачення в абсолютно незнайому,
а часом і чужу йому середу бізнесу й морально-етичних аспектів його натурної
реалізації. Зі свого боку, інвестора цікавить інформація, абсолютно відірвана
від технічних аспектів – рентабельність,
параметри оборотності капіталу, кредитне плече і т. д. Бізнес-інкубатор покликаний навчити винахідника говорити на
одній мові з інвестором.
Наприклад, ряди Фур’є для більшості людей на планеті – це абстрактна
математична сентенція. Однак завдяки
виключно їм став принципово можливим цифровий звукозапис. В упредметненій формі ці формули закладено
в кожному телефоні, і ми їх використовуємо, навіть не здогадуючись про це».

Приведіть коня на водопій, і ми змусимо його напитися, – так запевнив ректора
М. В. Нечипорука Чак Уайтхед
Як ментори (експерти) «eō Бізнесінкубатор» на практиці допомагають
винахіднику знайти точки дотику з інвестором, Чак Уайтхед продемонстрував на
такому реальному прикладі зі свого досвіду. У певній науковій організації було
винайдено плівку, що може вимірювати
склад повітря. Винахідники були не здатні
свої досягнення ототожнити з конкретикою комерційного застосування. На запитання «Де це буде добре працювати?»
відповідали: «Це буде добре працювати

скрізь». І вони були по-своєму праві, але
не для випадку спілкування з інвестором.
Досвідчений ментор (експерт) «eō
Бізнес-інкубатор», здобувший багатий
досвід в аналогічних ситуаціях, і розуміючи, що у винахідника й інвестора різні
типи мислення, починає їх зближувати
з допомогою навідних і уточнюювальних
запитань. На його прохання винахідники
дають вісім додатків, де їх дітище можна застосувати, відбирають з них два
кращих. Під час подальших уточнень
з’ясовується, що в першому випадку знадобиться дорогий і важкий мас-спектрометр, а другий може бути реалізованим
виключно на дуже дорогих і дефіцитних
монокристалах.
Учені довгий час не могли прилаштувати свій винахід, але після спілкування
з ментором чітко визначили нішу його
застосування, яка буде ексклюзивною
й поза конкуренцією, – портативний газоаналізатор у прийнятні терміни за розумні гроші. Начебто все легко, просто
й очевидно, але це – короткий результат
тривалої, копіткої та дуже інтенсивної
роботи.
Відібрані команди зазвичай займаються з менторами 6 днів по 14–16 годин. За цей час вони отримують багато
інформації і вчаться практичному застосуванню евристичних методів до їх власного винаходу. Крім традиційної для
таких випадків методології в разі потреби в «eō Бізнес-інкубатор» застосовують
також і специфічні. Якщо досвідчений
ментор уважатиме корисним для справи, він може ввести команду в емоційно
нестійкий стан (інколи аж до бійок доходить). Однак це – жорстка американська модель, тут тебе ніхто не буде жаліти
і гладити по голівці, зате потім по життю легко. Ментор також може змусити
команду 48 годин без сну й відпочинку

Ментори – основа успіху «eō Бізнесінкубатора». Вони багато знають і готові
допомогти. Крім часом приголомшливого успіху вони зробили й багато помилок, і вони розкажуть, де граблі лежать.
В Україні багато менторів, які не вивели
жодного стартапа і не заробили жодного мільйона доларів, але тим не менше
роками вчать і освічують. До «eō Бізнесінкубатора» з дуже великої кількості претендентів було відібрано 25 менторів. Усі
вони – штучний товар. Наприклад, один
чотири роки пропрацював зі Стівом
Джобсом над проектом, який потім було
продано Google за 3,2 млрд дол. Інший
ментор за дуже короткий час підняв капіталізацію фармацевтичної компанії до
1 млрд дол.
Інвестора цікавить не тільки сам винахід, а й команда, здатна його втілити
в конкретний бізнес. Тому «eō Бізнесінкубатор» крім технічної новизни
й комерційної перспективи намагається
оцінити винаходи й потенціал команди –
її керованість, здатність до навчання, колективної роботи і т. д.
Стартапи, відібрані «eō Бізнесінкубатором»,
проходять
таку
програму:
— інтенсивний 6-денний тренінг;
— менторська програма на чотири місяці під керівництвом українських
і міжнародних експертів;
— доступ до глобальної мережі наставників, партнерів та експертів;
—
можливість
зустрічей
з інвесторами-ангелами і венчурними
інвесторами
В обмін на свої послуги «eō Бізнесінкубатор» отримує 7 % акцій у проекті,
монетизацію яких здійснює після набуття стартапом комерційного успіху.
Прес-центр ХАІ
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МУРАЛ НА ЧЕСТЬ ХАІ
ВІД ХАЙОВЦЯ
На території студентського містечка за адресою вулиця Чкалова, 13 на торці будинку з початку липня цього року
можна спостерігати мурал на честь нашого університету, який
елегантно вписався в екстер’єр будівлі. На ньому зображено
щасливого космонавта, з рукою, піднятою в привітному вітанні.
Його автором є Сергій Молодчик, випускник 2003 року факультету програмної інженерії та бізнесу (до 24 січня 2018 року –
факультет економіки і менеджменту). Закінчивши університет
за спеціальністю «Фінанси та кредит», зараз він має свій невеликий бізнес: міні-маркет «#HAISHKA».
Головною метою створення муралу є висловлення щирої
вдячності за роки, проведені в університеті. Цей екземпляр різновиду сучасного живопису – квінтесенція теплих переживань
минулого. Випускник залюбки згадує своїх викладачів та адміністрацію студентського містечка, яка завжди допомагала йому
в період навчання.
Ідея нанесення символічного зображення на стіну житлового будинку прийшла Сергію випадково. Він разом із друзями
за організаційної підтримки ректора ХАІ Миколи Нечипорука
і проректора з адміністративно-господарської діяльності Олега
Бугаєнка почав створювати принт 1 липня цього року. Роботи

було закінчено приблизно за тиждень. Малюнок виконано стійкою фарбою, що дасть змогу йому протриматися без ремонту
щонайменше вісім років.
Випускаючий редактор
Максим Зубков

Сергій Молодчик, директор магазину «#HAISHKA»:
Місце тут вкрай зручне. Враховуючи розташування головного корпусу з одного боку та ринку селища
Жуковського з багатьма магазинами й універмагами
з іншого, я немов той вододіл. Товару в нас багато.
Ми ретельно слідкуємо за його якісю, питаємо в студентів, що б їм хотілося бачити на прилавках. Потім
робимо відповідні завози, розширюючи асортимент.
А цей чудовий живопис, який наче оживає на камінні,
приваблює молодь, яка одразу розуміє: ось воно, моє!
Зручно для тих, хто проживає в гуртожитках. До речі,
у майбутньому плануємо посадити клумби з квітами
й провести якісний ландшафтний дизайн.

МУРАЛИ
В СТУДМІСТЕЧКУ
Перший мурал у студмістечку ХАІ з’явився років з двадцять
тому – паркан промислового майданчика було прикрашено
малюнками з дитячих казок. Дітлахи були в захваті, батьки
теж. Виконавцями стали молоді художники, а ми тільки дали їм
фарби. Малюнки виявилися напрочуд довговічними, хоча вже
й потребують оновлення.
Другий мурал з’явився на розі кафе «Молодість» під час
підготовки до 80-річчя ХАІ – дуже вдалий вийшов малюнок.
Є в нас також і малюнки в приміщеннях гуртожитків.
Коли цього року виникла ідея прикрасити малюнком фасад
будівлі на вул. Чкалова, 13, ми були не проти, хоча й обмежились оцінюванням художньої частини, а всі техніко-фінансові
клопоти орендар узяв на себе. Студентський епос – він кучний, влучний і смачний. Тому в нас є і магазин «У Хоми», і магазин ГПІ. То чому не бути магазину «У космонавта»?
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КОМП’ЮТЕРНИЙ МОДЕЛІНГ ЕСКІЗІВ

На території ХАІ достатньо місць, де митці можуть виявити
свій талант. Насамперед це різні технічні будівлі – будиночок
електриків, котельня, висотна частина корпусу к-2, підстанція біля басейну, торець елінгу. Деякі технічні конструкції аж
просяться, щоб їх облагородили. Тому почнемо, мабуть, саме
з них – все одно їх треба фарбувати. Сьогодні ми відпрацьовуємо з кращими художниками й дизайнерами Харкова комп’ютерний моделінг ескізів. Деякі вже можна показати.
Мурали – це гарно, але задоволення не з дешевих. Тому
якщо знайдуться ініціатори або спонсори, зацікавлені в спільному використанні рекламних площин на наших будівлях, – ми
з радістю розглянемо всі пропозиції. Безліч гостей і делегацій
найвищого рівня відвідує ХАІ, і цікаво оформлений фасад напевно спокусить об’єктиви журналістів.
Проректор з АХД О. М. Бугаєнко

ВИПУСКНИЙ ВЕЧІР – СВЯТО ЮНОСТІ
ЛІЦЕЙ

Випускний вечір – це закінчення перед великим початком.
Це – підсумок натхненної праці вчителів, сумлінного навчання ліцеїстів, уболівання за своїх дітей, батьків, незгасного ентузіазму
адміністрації ліцею на чолі з директором Неонілою Дмитрівною
Волковою.
21 червня 55 одинадцятикласників аерокосмічного ліцею
попрощалися з дитинством і зробили перший крок у самостійне
життя. Для них ліцейські роки пройшли в новій незалежній державі, їм присудилося жити в час глибинних змін, коли визначальними стали освіченість та інтелект, творчість і талант.
Актова зала університету майорила різнобарв'ям квітів, святковим убранням, добрими й щирими посмішками. Урочистості
в ліцеї зазвичай відбуваються за участі відомих людей, творчих
особистостей, друзів і гостей закладу. Цьогоріч на святі з особливим хвилюванням і неприхованою увагою слухали напутнє
слово помічника ректора із забезпечення якості освіти університету Юрія Анатолійовича Воробйова, який вручив атестати
випускникам.

У той святковий і трепетно-хвилюючий вечір лунали пісні,
були й сльози, хвилини смутку від розставання й радості від закінчення ліцею. До вітань адміністрації приєдналися батьки, учителі,
друзі. Зворушливі й щирі слова прозвучали від класних керівників
В. П. Шемет, І. В. Кремененко. По-особливому привітали ліцеїстів
студенти університету, які запросили випускників вступати до ХАІ.
І ось слово відповіді взяли одинадцятикласники, які дякували
вчителям, батькам, мріяли про майбутнє. Випускники кружляли
в прощальному вальсі, під час якого поринали у спогади, мрії, сподівання, відчували радість, смуток і світлу печаль.
Маємо надію, що кожен ліцеїст, який отримав того дня
атестат, виправдає надії своїх наставників-учителів, гордо нестиме звання випускника ліцею і в подальшому стане фахівцем,
котрий умітиме діяти в умовах сучасного інформаційно насиченого світу, елітою нації, що котуватиметься на міжнародному
рівні.
Помічник директора ліцею з виховної роботи
О. М. Прокопенко
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НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ

ІT-технології проникли майже в усі
сфери нашого життя, замінюючи традиційні радіо, телебачення, засоби зв'язку
і т. д. IT-технології стали основою четвертої промислової революції, каталізатором
інтернет-продажів і банкінгу, розумних
будинків і міст та багато чого іншого, що
асоціюється з модними словами «смарт»,
«інтелектуальний», «мобільний». Разом
з тим виникли нові проблеми, пов'язані
з вірусами, кібер-атаками, утручанням
в особисте життя. Ще більш актуальними
є проблеми IT-безпеки на рівні підприємств, інфраструктур міст, регіонів і країн,
аварійно небезпечних так званих критичних об'єктів. Відмови внаслідок кібер-атак
і дефектів програмно-апаратних засобів
інформаційно-керівних систем (ІКС) таких
об'єктів можуть призвести до катастрофічних наслідків. У зв'язку з цим виникло
багато завдань забезпечення функціональної безпеки критичних ІКС.
Учені нашого університету давно
й успішно працюють над цими проблемами як на рівні кафедр, так і в коопера-

ції з ученими інших дослідних, проектних
і промислових організацій України та інших країн. Ними обґрунтовано, розроблено й упроваджено методологічні основи,
математичні моделі, методи, програмноапаратні засоби й технології оцінювання
та зменшення ризиків переходу ІКС і керованих промислових об'єктів у небезпечний стан, забезпечення стійкості до різних
видів атак, моніторингу об'єктів і територій з використанням космічних і безпілотних систем.
Результатом цих розробок стало висунення на здобуття Державної премії
України роботи «Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем» колективу авторів,
до складу якого входять як співробітники НАУ ХАІ д. т. н. В. С. Харченко, д. ф.-м. н.
С. В. Яковлев, д. т. н. В. В. Лукін, так і вчені, що представляють Інститут проблем
реєстрації інформації Національної академії наук України (к. т. н., старший науковий
співробітник О. С. Горбачик), Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

(д. ф.-м. н., старший науковий співробітник О. О. Летичевський), Науковотехнічне спеціалізоване конструкторське
бюро «ПОЛІСВІТ» Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання
Комунар» (к. т. н., доц. М. Ф. Сидоренко),
Публічне
акціонерне
товариство
«Науково-виробниче
підприємство «Радій» м. Кропивницький (к. т. н.
О. А. Сіора), НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (д. т.
н., проф. Л. О. Уривський).
Унаслідок досліджень сформовано
концептуальні засади побудови функціонально безпечних інформаційно-керівних систем на основі розвитку парадигми
фон Неймана «надійних систем з ненадійних компонентів», узагальнення понять
гарантоспроможності безпеки критичних ІКС. Сформульовано й упроваджено
концепцію створення надійних, безпечних і гарантоспроможних ІКС з використанням програмно-апаратних і мережних
компонент з недостатньою надійністю та
безпечністю в умовах ресурсних обмежень і невизначеності, яка базується на
принципах багатоверсійності, багатопараметричної адаптації та багаторівневої
керованої деградації.
Авторами
запропоновано
цілісну науково обґрунтовану методологію
безпечного комп’ютингу і комунікацій,
принципи, моделі й методи побудови та
реалізації гарантоспроможних інформаційно-керівних систем для критичних з огляду на функціональну безпеку галузей.
Хотілося би побажати колективу успіху як
на цьому етапі конкурування за отримання Державної премії, так і в майбутньому.
Д. т. н. В. С. Харченко (ХАІ)

КОНКУРС

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ПРОФЕСОРА:
по кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем –
1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – доктор або кандидат технічних наук,
учене звання – професор або доцент, або старший науковий співробітник, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 10 років, наявність наукових праць і навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДОЦЕНТА:
по кафедрі прикладної лінгвістики – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий
ступінь –кандидат філологічних 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;
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 або навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
ХК № 170 від 06.04.1994
(057) 788 48 47 pr@khai.edu
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по кафедрі прикладної лінгвістики – 1 посада, вимоги до претендентів: освіта – вища,
стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць або навчально-методичних посібників за фахом кафедри;
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ АСИСТЕНТА:
по кафедрі проектування літаків та вертольотів – 1 посада, вимоги до претендентів:
освіта – вища за фахом кафедри, наявність наукових праць або навчально-методичних посібників 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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