
Шановні першокурсники! 
Колектив Національного  

аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут» і я особи-
сто раді вітати вас у стінах ХАІ, 
де майже століття готують ви-
сокоякісних фахівців для аерокос-
мічної галузі.

Попри ускладнення, спричине-
ні карантинними заходами, ми робимо все 
можливе в межах організаційних і методич-
них питань, щоб не тільки давати знан-
ня, а й формувати й підтримувати наші 
багаторічні традиції. У травні ми успішно 
дистанційно відсвяткували ювілей – 90-річ-
чя ХАІ, а сьогодні проводимо День посвячен-
ня в студенти в онлайн-форматі.

У вас починається довгий шлях, спов-
нений емоцій і щирих переживань, повсяк-
денних турбот і масштабних планів. 
Навчатися в ХАІ доволі непросто, і вам 
доведеться часто проходити перевірку 
на міцність і витривалість. Але той, хто 

не боїться труднощів і гото-
вий багато працювати, стане 
загартованою людиною, яка 
сама кує своє майбутнє. Я гли-
боко впевнений, що, вибрав-
ши ХАІ, ви зробили правильний 
крок, і кожний проведений тут 
день стане тому безперечним 
підтвердженням.

Ви освоїте не тільки прему-
дрості багатьох наук, а й навчитесь, як 
ефективно планувати свій день, де шукати 
натхнення й куди краще витрачати свою 
енергію. У ХАІ ви зустрінете мудрих на-
ставників, вірних друзів і, можливо, справж-
нє кохання.

І повірте мені, я багато чого б віддав, аби 
знову стати студентом і пережити всі ті 
щасливі й радісні події, які чекають на вас! 
Але мені разом з колегами залишається 
тільки усіляко допомагати вам і трохи за-
здрити відкритим білосніжним сторінкам 
альбому вашого життя.

Зі святом, друзі!

Шановний Миколо Васильовичу!
Від імені багатотисячного ко-

лективу нашого підприємства 
щиро вітаю студентів, викла- 
дачів, методистів і всіх співро-
бітників Національного аерокос-
мічного університету ім. М. Є. Жу- 
ковського «Харківський авіаційний 
інститут» з початком нового 
навчального року!

Цей день завжди був особливим, сповне-
ним радості від зустрічі з друзями, колега-
ми, однодумцями, передчуттям здобуття 
нових знань, сподівання й прагнення до но-
вих висот. Попереду – черговий відрізок чу-
дового шляху навчання й пізнання. Нехай 
він буде приємним і результативним! 

Нашій країні дуже потрібні освічені, 
технічно грамотні люди, адже саме вони 
стають рушійною силою розвитку висо-
котехнологічних галузей держави. Завдяки 
довгій і тісній співпраці з ХАІ ми впевнені, 
що університет має все необхідне для ви-

ховання й підготовки таких 
фахівців. Протягом кількох по-
колінь саме випускники ХАІ є ос-
новою колективу ДП «Антонов». 
Цю традицію започаткував 
сам Олег Костянтинович, який 
очолював кафедру вишу й залу-
чав до роботи на нашому під-
приємстві найбільш здібних 
студентів.

Талант, душа, майстерність вихован-
ців ХАІ втілено у літаки сім’ї «Ан». Сьогодні 
ми разом продовжуємо вирішувати низку 
непростих задач з розроблення й будуван-
ня нових літаків, що надійно будуть слу-
жити людям, нести на своїх крилах славу 
України!

Бажаємо вам здоров’я, натхнення, напо-
легливості в здобутті знань, прагнення 
й досягнень! Мрійте, творіть, ніколи не за-
непадайте духом! У ваших руках майбутнє 
нашого підприємства, авіації та інших нау-
комістких галузей України!

Знайомство зі співмешканцями відбулося, 
одяг у шафи в гуртожитку утрамбовано, Wi-Fi-
роутер для кімнати придбано, навіть, імовірно, на 
вступних заняттях в аудиторіях кілька жувальних 
гумок під партами було приліплено (не робіть так!). 
Час потроху йшов, і офіційна частина Дня посвя-
чення в студенти ХАІ була не за горами.

СТОРІНКА 2

СТОРІНКА 4
На початку кожного навчального року ректор 

проводить зустріч з професорсько-викладацьким 
складом університету – підбиваються підсумки 
минулого року, окреслюються плани на майбут-
ній. Не став винятком і рік нинішній, хоча через 
об’єктивні причини епідеміологічного плану було 
змінено формат цієї зустрічі: 31 серпня її проводи-
ли окремо на кожному факультеті.

Новий формат дав прекрасну змогу деканам 
стисло охарактеризувати роботу свого підрозділу 
й публічно відзвітувати перед колективом, у тому 
числі й про свій власний внесок у спільну справу. 
Не всі декани факультетів повною мірою скори-
сталися цією можливістю, адже ще не встоялися ні 
її форма, ні регламент. Проте декану 7-го факуль-
тету Максиму Жидко вдався цей формат.

ПРОМОВА РЕКТОРА МИКОЛИ НЕЧИПОРУКА 
ДО ДНЯ ПОСВЯЧЕННЯ В СТУДЕНТИ ХАІ
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Цього року через карантинні заходи свято довелося перене-
сти і, більш того, відзначати його альтернативно: в онлайн-форма-
ті. Але дух традицій нікуди не зник завдяки колективним зусиллям 
організаторів, які використали досвід, набутий під час проведен-
ня Дня ХАІ у травні цього року.

Осінній день 14 вересня почався радісно: світлодіоди на рухо-
мому рядку утворили теплі слова на адресу студентів. На годин-
нику було трохи більше дев’ятої години, як з колонки в головному 
корпусі залунали пісні про рідний університет, небо й космос, які 
потім повторилися на великій перерві. Хлопці й дівчата йшли на 
заняття під чудові мотиви, шукали свої аудиторії та вбирали, як 
губки, піднесений настрій оточення.

З матеріально-технічною базою новачків ознайомлюва-
ли на місцях. Так, завідувач кафедри документознавства Алла 
Прилуцька проводила екскурсію територією ХАІ для випускників 
шкіл, які вступили на спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа».

«Ми демонструємо місцеві краєвиди для майбутніх фахівців у галузях 
інформаційної аналітики й логістики, а також міжнародних комунікацій. 
Зараз будемо пропагувати любов до університету: крокуємо до «красномов-
ної» стели біля головного корпусу», – прокоментувала Алла Прилуцька.     

Тим часом декан сьомого факультету Максим Жидко привітав першокурсників 
біля пам’ятника літаку МіГ-19:

«Я радий бачити всіх вас! Сьогодні ми проводимо знайомство на свіжому 
повітрі. Мені приємно, що ви стали членами дружньої університетської ро-
дини. Я впевнений, ви надовго запам’ятаєте приємні враження від зустрічі із 
закладом вищої освіти, що ви вибрали, з його корпусами й людьми, які всіляко 
допомагатимуть вам протягом довгого шляху.

Зауважу, що цього року наш факультет перейменували. Відтепер він 
має назву гуманітарно-правового, яка більш точно виявляє специфіку освіт-
ньо-наукової роботи».

…За годину до офіційної частини свята кореспонденти прес-служби в легкому 
ігровому стилі почали власну трансляцію (яка була також і англійською мовою) на 
платформі Instagram. Жартуючи й посміхаючись, вони розповідали про те, яким ХАІ 
був учора, є сьогодні й буде завтра, ставили запитання й проводили віртуальний тур 
мальовничою територією.

Увечері розпочалася святкова програма, про початок якої сповістив проліт лег-
комоторного літака над територією ХАІ. Ним керував випускник другого факультету 
Олексій Попов. На превеликий жаль, під час стріму на YouTube виникли деякі пробле-
ми технічного характеру, тому організатори вирішили об’єднати зусилля з прес-служ-
бою, фрагментарно дублюючи її трансляцію.

Ведуча Шамсійя Мусаєва віщала з актового залу головного корпусу, проводя-
чи конкурси й разом із запрошеними гостями розповідаючи першокурсникам про 
особливості навчання в нашому університеті (експрес-курс молодого бійця). Кадри 
з прямим включенням чергувалися із серією підготовлених відео. З Днем посвячен-
ня в студенти з екранів моніторів глядачів вітали президент ДП «Антонов» Олександр 
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ЯК ПРОХОДИВ ДЕНЬ ПОСВЯЧЕННЯ В СТУДЕНТИ ХАІ
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ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНИХ ДОШОК 
Г. Ф. ПРОСКУРІ ТА К. О. КАЛІНІНУ

Лось, ректор ХАІ Микола Нечипорук, а також випускники уні-
верситету різних років. Із США слова вітання прозвучали з вуст 
Антона Матвієнка, який зараз працює у фірмі Tesla.

Перед головним корпусом співробітники організували ви-
ставку «Експо-Мобіл»: привезли на причепах два експонати – пре-
паровані авіаційний двигун ТВ3-117 і ракетний двигун РД-214. Усі 
бажаючі мали змогу вдосталь фотографувати й роздивлятися ре-
альні дива конструкторської думки.

Тим часом у «стиглих» променях сонця духовий оркестр під 
керівництвом диригента Артема Слободянюка вирушив у неве-
лику подорож студмістечком. Музиканти почергово підходили до 
гуртожитків, розставляли інструменти й виконували композиції 
під оплески й радісні крики мешканців, які відкривали вікна й ви-
ходили на вулицю. Слухачами подекуди ставали випадкові пере-
хожі, які до серії виступів оркестру прямували в магазин за хлібом 
або просто гуляли неподалік.

Символом «нового початку» був «Вогонь знань», декоративний 
факел, який передавали один одному студенти, крокуючи «в аван-
гарді» міні-колони. Культурний променад фіксували камерами 
оператори Центру зв’язків з громадськістю: короткі відео й фото 
вони оперативно завантажували в групи в соціальних мережах.

Проміжною зупинкою ходи стала маленька площа біля 
знаменитого кафе «Молодость». На імпровізовану сцену, яку 
обступили глядачі, вибігли красуні-студентки танцювального ко-
лективу «Імперія» і (завдяки попереднім посиленим тренуванням 
з керівником Оксаною Піддубною) вразили присутніх «Танцем 
вогню» під візуальний акомпанемент фаєр-шоу. Від тих, хто все ж 
таки зміг на мить відвернутися від запальної хореографії, пішли 
чутки, що на проїжджій частині деякі водії навіть сигналили.   

Гучна компанія в межах святкової кампанії вирушила на стаді-
он. На центральній сцені, яку зводили протягом кількох останніх 
тижнів, було встановлено ракети, зроблені силами ентузіастів нау-
ково-технічного ремесла під керівництвом педагога Харківського 
палацу дитячої та юнацької творчості Юрія Крупицького, який дав 
свій коментар:

«Я займаюся цією справою все життя – 60 років. 
Разом зі мною сьогодні двоє вихованців. Вони – кандидати 
в майстри з ракетомодельного спорту.

Я закінчував перший факультет ХАІ. Знаю, що бать-
ки хлопців теж є хайовцями. Гадаю, що й вони самі не від-
мовлять собі в задоволенні навчатися тут. Це, так би 
мовити, своєрідний патріотизм на рівні закладів вищої 
освіти».

Коли ракети виписали останні повітряні спіралі, на сцену 
вийшли дівчата в танцювальних костюмах і виконали ще кілька 
веселих танців під оплески глядачів.

Закономірним фіналом стало піротехнічне шоу перед голов-
ним корпусом. Завіса…

День посвячення в студенти – це ода Знанню в радісній об-
гортці, сформованої з популярно-розважальних епізодів. Для 
першокурсників починається «найфотогенічніший» період у житті 
людини із сесійним напруженням і канікулярною розслабленістю, 
прогнозованими помилками й несподіваними здобутками, ком-
панійськими дрібними дурницями й серйозними персональними 
рішеннями. І всі ці можливі й неможливі «хімічні елементи» стають 
символом справжньої молодості. 

Розступіться, хмари! Від гвинта!
Випусковий редактор Максим Зубков

7 вересня біля літакобудівного корпусу ХАІ було прове-
дено церемонію відкриття меморіальних дошок видатним 
особам, які «закладали перші цеглини» університету: Георгію 
Федоровичу Проскурі й Костянтину Олексійовичу Калініну.

На церемонію завітали представники керівництва, декани 
факультетів і співробітники університету. Урочиста подія роз-
почалася зі вступних слів ректора Миколи Нечипорука:

«Шановні колеги! У цей чудовий день ми відкриваємо ме-
моріальні дошки славетним людям, без самовідданої ро-
боти яких не можна було б уявити університет сьогодні. 
Ми дуже вдячні Георгію Федоровичу Проскурі й Костянтину 
Олексійовичу Калініну за їх значний внесок!  

Ці дошки завжди будуть показувати, хто творив істо-
рію. Це дуже важливо для всіх нас, і це не можна забувати!»

Плити з увічненими іменами було відкрито під оплески 
присутніх.

Г. Ф. Проскура – засновник і перший завідувач кафедр аеро-
гідродинаміки та реактивних двигунів, академік НАН України, 
великий теоретик і експериментатор у галузях авіаційної техні-
ки та гідромашинобудування.

К. О. Калінін – один із засновників Харківського авіаційного 
інституту, видатний конструктор, розробник першого в Україні 
пасажирського літака К-4 (1928 р.).

Прес-служба ХАІ
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ЗВІТ ДЕКАНА 7-ГО ФАКУЛЬТЕТУ ХАІ МАКСИМА ЖИДКА 
ПРО РОБОТУ ПРОТЯГОМ 2019/2020 н. р. 

«Урочисті збори, присвячені початку нового академічного 
року, проводяться незважаючи на пандемію та інші труднощі, 
і я дуже радий, що першого вересня починається навчальний 
процес. Сьогодні також проводяться засідання ПВС на інших 
факультетах. Якщо дозволите, я скажу кілька слів про те, як пра-
цював факультет і які перспективи будуть у нас цього року.

27 квітня ректор Микола Нечипорук несподівано призна-
чив мене спочатку виконувачем обов’язків, а потім – деканом 
гуманітарного факультету. Це був найгірший час для початку 
адміністративної кар’єри. Була пандемія та гостра необхідність 
організувати процес дистанційної освіти. Ми очікували захи-
стів дипломних проектів, готувалися як могли до роботи з абі-
турієнтами. Ми опинилися майже на дні прірви. Але я вважаю, 
що за весь цей час нам удалося зробити кілька речей, які були 
ключовими для розвитку факультету.

По-перше, з ініціативи ректора ми внесли коректну по-
правку до назви факультету, оскільки чотири роки тому в нас 
було відкрито спеціальність «Право», яка не відповідала на-
зві «Гуманітарний факультет», і вже з першого вересня цього 
року наш факультет буде мати назву «Гуманітарно-правовий».

По-друге, ми скоригували назви кількох кафедр, щоб вибу-
дувати певну стратегію їх роботи. Кафедра 701 стала кафедрою 
філософії та соціальних наук, кафедра 705 – кафедрою фізично-
го виховання, спорту й здоров’я. Було проведено низку кадро-
вих змін. Так, завідувачем кафедри 701 було призначено Ольгу 
Проценко, кафедри 702 – Ганну Спіцину, кафедри 704 – Юрія 
Гулия, кафедри 705 – Олександру Баканову. Я дуже сподіваюся, 
що ця команда за рік виявить себе з найкращого боку.

Сьогодні ми можемо впевнено казати про те, що кілька мі-
сяців спільної роботи дали свої плоди. Я хочу подякувати всім. 
Почну знизу. Висловлюю велику подяку співробітникам НДП, 
які під час дистанційного навчання не виходили на карантин. 
Деякі викладачі залишили нас, а організатори НДП завжди зна-
ходилися на місці. Це було непросто. Дякую вам!

Дякую викладачам, які наскільки змогли освоїли дистан-
ційні способи взаємодії зі студентами, і завдяки цьому ми 
завершили літню сесію майже без академічних заборговано-
стей. Більше того, я знаю, що новий навчальний семестр ми 
починаємо з підготовленими для системи Mentor комплектами 
матеріалів.

Велике спасибі завідувачам кафедр, особливо випускових, 
на плечі яких було покладено велику відповідальність за набір 
абітурієнтів. Вони з цим упоралися!

Звичайно, хочу подякувати ректору Миколі Нечипоруку, 
тому що коли гостро  постали деякі питання в межах вступної 
кампанії, він багато чим допомагав. 

Ми виконали задачу-мінімум: набрали 100 контрактників 
і вийшли на показники 2018 року за цим параметром, коли на-
бір був великим, і це в таких умовах, на мою думку, є блискучим 
результатом! Більше того, я сподіваюся, що кількість контрак-
тників у нас ще збільшиться, і ми «вичерпаємо» можливості 
бюджету.

Це те, що стосується нашого здобутку. Я не буду казати про 
складності, я хочу сказати кілька слів про перспективи. До речі, 
у нас на факультеті зареєстровано журнал «Пропілеї права та 
безпеки». На останньому ректораті Микола Васильович вручив 

Ректор Микола Нечипорук зустрічався з колективами 
1-, 2-, 4- й 7-го факультетів. Проректор з наукової роботи 
Володимир Павліков відвідав 3-й і 5-й факультети, поміч-
ник ректора із забезпечення якості освіти Юрій Воробйов 
був на 6-му і 8-му факультетах. Максим Романов забезпе-
чував підтримку з боку навчально-аналітичного відділу.

Вичерпний виступ декана гуманітарно-правового фа-
культету Максима Жидка наводимо нижче. Його вміння 
ясно висловлювати думку, ораторська майстерність і 
щира зацікавленість породили чудовий звіт, який і сво-
їм стилем, і підходом до викладення, і фактологічною 
наповненістю не тільки був цікавим для працівників 
факультету, а й, можливо, зможе стати заявкою на 
стандарт подібного роду звітів деканів перед своїми ко-
лективами на майбутнє.
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Дивіться відео про перший експрес-курс, 
організований СКБ

Витаєш у хмарах? А хочеш 
літати в небі? Пропонуємо тобі 
пройти курс «Оператор назем-
них засобів керування безпілот-
ними літальними апаратами» в СКБ ХАІ.

Ти отримаєш базові знання за такими дисциплінами:
yy Основи аеродинаміки мультикоптера;
yy Основи керування й динаміки польоту;
yy Основи конструкції мультикоптера;
yy Електро- та радіообладнання;
yy Основи експлуатації мультикоптера;
yy Техніка безпеки при експлуатації мультикоптера;
yy Закони, які регламентують польоти БПЛА;
yy Основи метеорології;
yy Особливі випадки польоту.

Крім того, ти навчишся пілотувати на тренажері й робити-
меш вправи на реальній літальній техніці.

Місце проведення занять – імпульсний корпус, кабінет 102.
Розклад буде уточнено відповідно до формування груп.
Попередні заявки надсилай на e-mail: y.tsynka@khai.edu. 

У заявці вказуй ПІБ, номер групи, контактну інформацію.
Досвід керування квадрокоптером, наявність своєї техніки 

вітається (вказати в заявці).
Do you wanna fly? Let’s try!

СКБ ХАІ 

УВАГА, ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ХАІ! 

свідоцтво про реєстрацію. Крім того, на відповідній кафедрі 
примножується кількість кадрів, які вже є авторитетами в галузі 
права або стануть ними найближчим часом, захищаючи док-
торські дисертації та формуючи наукові школи в ХАІ.

Отже, про перспективи. Перше: я б дуже хотів, щоб на на-
шому факультеті було проведено тотальну англіфікацію. Це 
означає, що на кафедрах має бути певний процент фахівців – 
більше половини штатного складу – які б володіли англійською 
мовою на рівні B2, щоб викладати для іноземних студентів. 
Цього року сертифікат рівня B2 отримали двоє викладачів. Я 
сподіваюся, що наступного року всі викладачі, яким менше 
50 років, – я нікого не дискредитую за віком – скористалися по-
слугою, що надає ХАІ, і підвищили свій рівень англійської.

Одна зі стратегій «виживання» на нашому факультеті – це 
надання освітніх послуг іноземцям. Сьогодні кількість таких 
студентів є недостатньою. Ми мало беремо участь у міжнарод-
них конференціях, де потрібно володіти англійською, спілкува-
тися цією мовою, а також у нас недостатньо публікацій у Scopus. 
Це потрібно виправляти, і, на мою думку, у цьому напрямі ми 
маємо всі шанси на плідний результат. 

Тепер про другу перспективу. Ви знаєте, я працюю тут біль-
ше 20 років, і я завжди гостро й іронічно висловлював думку 
про рішення керівництва. Але зараз, займаючись адміністру-
ванням, я розумію, як складно інколи вирішувати певні пробле-
ми. Тому я точно знаю, що ніхто не дасть нам грошей на всі наші 
проекти, і ми повинні заробляти їх самостійно. Ми заробляємо 
їх, беручи на навчання студентів-контрактників. Ще одна мож-
ливість заробітку – це розвиток науки й отримання грантів. 

За декілька місяців ми створили факультетську, міжкафе-
дральну заявку на грант загальним обсягом до десяти мільйо-
нів гривень. Це була перша подібна заявка на факультеті майже 
за 15 років. Я буду розмовляти з Миколою Васильовичем сто-

совно створення на факультеті робочої групи з пошуку грантів 
і буду наполягати на тому, щоб кожна кафедра пробувала пода-
вати заявки на грант.

Ідемо далі. Кожен із нас, викладачів, є не просто люди-
ною-функцією. Кожен із нас є людиною, яка має свій талант 
і свою харизму. Третім перспективним напрямом є підтримка 
ініціатив викладачів, які вони бажають реалізувати на факуль-
теті й у ХАІ.

Я б дуже хотів, щоб люди не просто ходили на роботу й від-
працьовували свій час, а щоб вони могли реалізовувати те, за-
для чого вони залишаються тут, заради чого вони викладають. 
Я сподіваюся, що у нас підвищиться якість виховної роботи зі 
студентами. Студенти є такими, як і їх викладачі: як у родині. 
Якщо ми будемо зразками для наслідування, то нам не буде со-
ромно за наших вихованців.

Отже, факультет готовий до нового навчального року. Усі 
завідувачі кафедр доповіли, що матеріальна й кадрова бази пе-
ребувають у такому стані, що можуть забезпечити навчальний 
процес. Є проблема зі штатним розкладом, але це проблема не 
факультету, а всього університету. Ми вже думаємо, як випра-
вити цю ситуацію.

Я всім бажаю, щоб новий навчальний рік був набагато кра-
щим (щонайменше за своїми умовами), ніж той, який завер-
шився. З кожним новим роком ми маємо сподівання на краще. 
Я буду дуже радий, коли, зустрінувшись через рік, ми зможемо 
похизуватися вдвічі або втричі більшою кількістю позитивних 
результатів. І мені буде дуже приємно, якщо наступного Дня ХАІ 
у мене буде безліч грамот, нагород і подяк для співробітників 
і студентів.

Дякую всім за увагу!»
Матеріали підготувала прес-служба ХАІ
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Первинна профспілкова організація 
студентів Національного аерокосмічного 
університету ім.  М.  Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» – це най-
численніша громадська спільнота універ-
ситету, що об'єднує у своїх рядах понад 
90 % студентів. Метою організації є пред-

ставництво, здійснення й захист навчальних, соціально-еко-
номічних прав та інтересів осіб, що навчаються.

За підтримки й участі Профкому студентів ХАІ проводять-
ся заходи на рівнях університету й факультетів до Дня ХАІ, Дня 
посвячення в студенти, Нового року, Міс ХАІ та інших свят. Усі 
члени комітету ППОС входять до структурних підрозділів уні-
верситету, таких як учена рада, стипендіальна комісія, і беруть 
участь у конференціях трудового колективу. 

Сьогодні в Профкомі функціонують такі департаменти: ор-
ганізаційної роботи, діловодства та моніторингу; культурно-ма-

сових та іміджевих проектів; спортивно-оздоровчої роботи 
й туризму; житлово-побутової роботи; працевлаштування та 
підприємництва; медіа-комунікацій; соціального захисту й на-
вчально-наукової роботи.

Членом профспілкової організації може стати будь-який 
студент університету денної форми навчання. Ми завжди раді 
новим активним учасникам. Долучайтеся!

Профком студентів ХАІ
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ДО УВАГИ ПЕРШОКУРСНИКІВ

30 вересня в Україні традицій-
но відзначають Всеукраїнський 
день бібліотек. Важко переоціни-
ти значення повсякденної праці 
колективу НТБ ХАІ в житті нашо-
го університету.

Бібліотека є гордістю й безцінною 
скарбницею будь-якого вишу. Особливо 
така, як фундаментальна Науково-
технічна бібліотека ХАІ, що налічує майже 
мільйон примірників з усіх галузей знань 
і є однією з найбільших університетських 
бібліотек міста. 

Удало поєднуючи традиційні й іннова-
ційні форми роботи, НТБ ХАІ стала справж-
нім інформаційним і культурно-освітнім 
центром університету. Немає такого питання, на яке б не знайш-
лося відповіді у фахівців бібліотеки, і немає такого завдання, яке б 
вони не змогли виконати. Тут завжди допоможуть підібрати необ-
хідну літературу, скласти бібліографічний список, проконсульту-
вати щодо роботи з інтернет-ресурсами й багато іншого.

У бібліотеці з великою повагою збирають і зберігають матері-
али, що стосуються літопису університету. Тому, коли в цей юві-
лейний для ХАІ рік була напружена робота зі створення книги, 
присвяченої становленню й розвитку його наукових шкіл, саме 
працівники бібліотеки надали дуже багато інформації стосовно 
діяльності факультетів і кафедр. 

Велику підготовчу роботу було також проведено зі створен-
ня книги про випускників університету. Протягом року співро-
бітники бібліотеки переглядали безліч архівних матеріалів, на 
основі наказів формували списки випускників, здійснювали по-
шук за різними джерелами біографічних і фактографічних даних.

Важливе значення фахівці бібліотеки приділяють популяри-
зації наукової творчості професорсько-викладацького складу. 
Тільки за останні роки підготовлено понад 20 видань, присвяче-
них видатним науковцям нашого університету.

Не стоїть осторонь бібліотека й у вирішенні нових завдань 
для нашого закладу в сучасних умовах. Так, проводиться значна 
наукометрична робота. Саме через НТБ організовано доступ до 

авторитетних баз даних, таких як WoS, Scopus та інших ресурсів. 
Постійно проводиться моніторинг публікаційної активності спів-
робітників університету, складено перелік бібліометричних про-
філей, який наведено на головній сторінці сайту бібліотеки.

В умовах, коли змінюється структура університету, створю-
ються нові кафедри, спеціальності й дисципліни, особливої ува-
ги потребує питання книгозабезпеченості дисциплін, особливо 
тих кафедр, що акредитуються. У тісному контакті з викладачами 
було створено БД «Навчально-методичне забезпечення дисци-
плін», яка постійно оновлюється.

З метою демонстрації наукового потенціалу університету 
й інтеграції у світовий інформаційний простір у науково-тех-
нічній бібліотеці створено універсальний інституційний репо-
зитарій як платформу для забезпечення відкритого доступу до 
наукових досліджень.

Фахівці нашої бібліотеки користуються заслуженим визнан-
ням та авторитетом у професійному середовищі, про що свід-
чить безліч отриманих ними нагород.

У цей день ми вітаємо з професійним святом всіх спеціалістів 
Науково-технічної бібліотеки, які є справжніми ентузіастами сво-
єї справи, і бажаємо їм натхнення, творчих успіхів і плідної праці 
задля процвітання нашого рідного вишу!

Директор НТБ ХАІ Надія Ткаченко

ЗІ СВЯТОМ, НТБ ХАІ!
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Зауважимо, що колишні студенти сильно зайняті, тому ін-
формацію було отримано не повною мірою та лише від Анастасії 
(для «дискретного» інтерв’ю у форматі «питання – відповідь» вико-
ристано мобільний телефон і e-mail). Але не складно припустити, 
що історія Анатолія має аналогічні принципові моменти, отже, 
оперуватимемо тим, що маємо. Приємного читання!

   Анастасіє, розкажи, будь ласка, коли виникла мрія про 
поїздку до Китаю? Ти могла собі уявити, що будеш там жити, 
тим більше, із чоловіком?

Уперше думки про Піднебесну в мене виникли на першому 
курсі в ХАІ. До речі, я навчалася на шостому факультеті за спеці-
альністю «Управління проектами», а Толя – зовсім за іншим на-
прямом на кафедрі композитних матеріалів. Познайомилися, 
покохали один одного. Але я трохи відвер-
нулася, перепрошую. 

Отже, тоді мрії поїхати до Китаю не 
було, просто виник інтерес до національ-
ної історії, мистецтва. Тоді я вивчала ки-
тайську мову, і «культурологічний апетит» 
тільки збільшувався.

Проходив тиждень за тижнем, місяць 
за місяцем, аж поки не захотілося нарешті 
побачити цю країну власними очима, пого-
ворити з носіями мови. Мету було постав-
лено. Я почала шукати варіанти потрапити 
до Китаю, про який я так багато знала.

    За якою програмою та коли ти 
поїхала?

Після випуску з ХАІ я отримала сти-
пендію китайського уряду (Chinese 
Government Scholarship). У виші Nanjing 
University of Aeronautics and Astronautics 
навчалася за спеціальністю Management 
Science. Консультаційну підтримку за цією 
програмою мені надали в міжнародному 
відділі ХАІ.

Щоб потрапити за рубіж, треба вибра-
ти спеціальність і заклад вищої освіти. Для 
пошуку можна, наприклад, використати 

сайт campuschina.org, де вдосталь корисних матеріалів. З одного 
боку дуже просто, з іншого – можуть виникнути сумніви стосовно 
того, куди справді є бажання вступати.

Наступний крок – підготувати пакет документів (можливо, 
у деяких вишах вони будуть трохи різнитися), а саме: аплікаційну 
форму, завірені копії диплома й додатка до нього, сертифікат, що 
підтверджує володіння англійською або китайською мовою, два 
рекомендаційних листи, мотиваційний лист, навчальний план, 
наукові статті (якщо є), медичну довідку, резюме, копії документів, 
що посвідчують особу, і багато фотографій.

Ви заповнюєте онлайн-форму вибраного університету й за-
вантажуєте туди скани всіх ваших документів. Після цього надси-
лаєте їх до Китаю поштою. Паралельно з цим необхідно знайти 

наукового керівника. Для отримання кон-
тактів можна зробити запит до міжнарод-
ного офісу китайського університету або 
самостійно пошукати фахівців на сайті за-
кладу вищої освіти. Рекомендую провести 
кілька так званих інформаційних інтерв’ю 
з потенційними керівниками, щоб пере-
конатися в тому, що ваші наукові інтереси 
збігаються.

Після того як університет підтвердить, 
що вас зараховано, треба подавати до-
кументи на стипендію (тільки якщо ви не 
маєте наміру самостійно сплачувати нав-
чання). Моя рекомендація  – спробувати 
змагатися за кілька стипендій одночасно, 
щоб підстрахуватися. У Китаї їх багато: від 
урядових Chinese Government Scholarship 
і Confucios Institute Scholarships до регі-
ональних і конкретних вишів. Вони від-
різняються за обсягами фінансування 
й вимогами до апліканта. Розумію, що весь 
цей процес вступу може здатися склад-
ним, але головне – почати. 

   Чим стала займатися відразу 
після того, як прибула до країни? 

Передусім постали організаційні пи-

Увага! Знайдено просту історію людського щастя. Характерні ознаки: 
активний відпочинок у заростях дикої лісової зелені, гострі «капелюшки» 
багатовікової архітектури, незвична смажена локшина, любов до бать-
ківщини й рідного університету. Діючі особи: випускники ХАІ Анатолій 
Сапельников та Анастасія Бульбах, нині – люблячі чоловік і дружина. 
Місце подій: КНР. Якщо ви маєте інтерес, звертайтеся до тексту нижче.

НАШІ ЛЮДИ ВСЮДИ, 
АБО ЯК СТУДЕНТИ ХАІ 

ЖИВУТЬ У КИТАЇ

СО
Ц

ІУМ
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тання. Я маю на увазі реєстрацію в університеті, отримання до-
зволу на проживання й інше. Перші враження складно описати, 
адже було водночас і здивування, інколи шок, нерозуміння си-
туації, інтерес і радість від того, що я знаходжуся в Китаї.

Можете собі уявити, як це – рішуче залишити зону ком-
форту, вирушити на навчання за тисячі кілометрів! Руки не 
тремтіли, але очі розбігалися. Дуже швидко я звикла до нового 
оточення, а місцеві жителі здалися мені дружелюбними й завж-
ди готовими допомогти.

Складно було також адаптуватися до зміни часового поясу. 
Різниця з Україною становить п’ять годин, і якщо ми вже чека-
ємо на обідню перерву, то ви тільки починаєте робочий день.

   Деякі люди вживають вислів «китайська грамота», 
коли коментують щось незрозуміле. Чи була складною для 
тебе ця мова? Зараз говориш добре?

Загальновідомо, що китайська мова є складною. Це 
стосується всіх аспектів: і мовлення, і сприйняття на слух, 
і письма. Спочатку процес вивчення йде повільніше порів-
няно з європейськими мовами, тому що китайська має тони, 
ієрогліфи й зовсім інші граматичні основи. Найкращі поміч-
ники в цьому – наполегливість і терпіння, як і в багатьох ін-
ших починаннях.

Зараз я вже непогано володію китайською й продовжую 
її вивчати. До речі, тим, хто збирається поїхати на навчання 
до Китаю, я раджу «взяти» один додатковий «мовний рік». Це 
означає, що вам виділять один рік інтенсивного вивчення ки-
тайської мови перед початком навчання. Я такий рік не взяла, 
а відразу почала поглиблюватися в дисципліни за спеціальніс-
тю англійською мовою. Зараз вважаю це своєю помилкою, тому 
що можна було б засвоїти китайську набагато швидше.

   Де зараз працюєш і чим «дихаєш» у вільний час?
Після трьох років в університеті я почала працювати в се-

редній компанії на посаді менеджера з розвитку бізнесу, і пра-
цюю там досі. Ця посада відповідає освіті, яку я отримала в ХАІ. 
А ще це – чудова нагода зрозуміти китайську корпоративну 
культуру. Роботи надзвичайно багато, і ситуації, коли праців-
ник стає фізично виснаженим під час виконання службових 
обов’язків, трапляються часто. Довелося відчути це персональ-
но. Мій чоловік викладає кросфіт. Цей спортивний напрям ко-
ристується популярністю. Хоча й працює не за професією, але 
він все одно щасливий.

Проживаємо на півдні Китаю, у місті Фошань. Тут дуже ма-
льовничо! Маємо затишну квартиру. Сусіди добрі й привітні, 
особливо галасливих не помічали. Узагалі місцеві жителі виріз-
няються акуратністю, скромністю, ввічливістю й майже завжди 
посміхаються. 

Останнім часом багато подорожуємо. Інколи відвідуємо різ-
ні міста, заводимо нові знайомства, інколи – вирушаємо в «дикі» 
землі, де рідко ступає нога людини. У результаті отримуємо багато 
емоцій і фотографій на всі випадки життя, якими охоче ділимося 
з друзями. Я вам кілька з них надішлю. Здебільшого мандруємо 
Китаєм і країнами Південно-Східної Азії.

   Яка ситуація в КНР з пандемією?
Коли епідемія тільки розпочалася, усім було тривожно. Мене 

й мій робочий колектив відправили на карантин на невизначений 
час, і ніхто не знав, коли можна буде вийти знову на роботу.

Послаблення обмежувальних заходів було поступовим. Кілька 
місяців ми з Толею були вдома, намагалися не відвідувати суспіль-
ні місця. Завжди носили маски. Багато працювали дистанційно. 
Зараз життя в країні майже повернулося до попереднього ритму. 
Люди більше не хвилюються й займаються тим, чим займалися 
й до карантину.

   Що пам’ятаєш про студентське життя в ХАІ? 
У мене надзвичайно багато життєстверджувальних історій 

про ХАІ, але вони настільки насичені, що їх можна розповідати під 
час тривалої чайної церемонії і так і не закінчити свою розповідь. 

Пам’ятаю величні корпуси, пам’ятаю красиві пам’ятники літа-
кам, а також дискотеки, відпочинок у студентському таборі «Ікар» 
і, звісно, кожний День ХАІ, коли університет запалював вогні 
й розправляв вітрила. Але, напевно, найціннніші спогади для 
мене пов’язані з людьми, яких я зустрічала, і які йдуть зі мною далі 
по життю.

Прийшла осінь, почався новий навчальний рік. Першокурс-
ники потенційно готові вислухати твої побажання їм…

Звісно! Бажаю всім успіхів у навчанні, раціонального витра-
чання часу, упевненості у своїх силах. У цьому віці може здати-
ся, що вибрано неправильний шлях, і через це почувати себе 
не в своїй тарілці. Але не переживайте з цього приводу! Ви ще 
дуже молоді, енергійні, максимально відкриті для нового досвіду. 
Експериментуйте, не бійтеся ризикувати й частіше слухайте свій 
внутрішній голос!

Кореспондент Маріанна Мітрохіна
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