
29 вересня в аудиторії № 307 головного 
корпусу ХАІ було проведено кілька заходів, 
пов’язаних з поточною організаційно-ме-
тодичною та науковою діяльністю, а також 
з успіхами конкретних представників трудо-
вого колективу.

На початку планового засідання вченої 
ради відбувся каскад нагороджень – при-
ємних і заслужених. Урочисту церемонію 
проводили в. о. голови Харківської обласної 
державної адміністрації Олександр Скакун, 
екс-заступник голови ХОДА Євгеній Грицьков 
і ректор ХАІ Микола Нечипорук.

Науковці й співробітники отримали:
yy нагрудні знаки України «За наукові 

та освітні досягнення»  (Анатолій Кулік, 
Анатолій Кузнєцов);
yy подяку міністра освіти і науки України 

(Олександр Некрасов);
yy почесну грамоту Верховної Ради України 

(Валерій Волосюк);
yy грамоти Харківської обласної ради 

(Олена Кириленко, Георгій Мокренко, Наталія 
Руденко, Наталя Турська);
yy подяки голови Харківської обласної ради 

(Світлана Агаркова, Олександр Гаркуша, 
Людмила Капітанова, Олександр Носиков).

Згідно з Указом Президента України від 
23.08.20 21 № 406 «за значний особистий вне-
сок до державного будівництва, зміцнення 
обороноздатності, соціально-економічний, 
науково-технічний, соціально-культурний 
розвиток Української держави, вагомі трудо-
ві досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності України» ор-
деном князя Ярослава Мудрого V ступеня було нагороджено ректора ХАІ Миколу Нечипорука.

«Це – наша спільна нагорода! Дякую вам усім!» – зазначив ректор.
Розпочалася офіційна частина засідання вченої ради. На ньому звітували завідувач ка-

федри документознавства та української мови (№ 801) Алла Прилуцька й завідувач кафедри 
іноземних мов (№ 802) Ірина Шульга. Було вичерпно висвітлено всебічну роботу підрозділів 
протягом останніх п’яти років, яку після стислого обговорення колектив учених визнав за-
довільною. Інші пункти порядку денного стосувалися загальноуніверситетських академічних 
і планово-фінансових питань.

Після цього проректор з наукової роботи Володимир Павліков вручив колегам сертифі-
кати, які засвідчують рівні володіння англійською B1 і B2, а потім почесними грамотами й по-
дяками Харківської міської ради було нагороджено Олександра Богдана, Мирослава Момота, 
Ольгу Шуракову, Василя Либу, Ольгу Одокієнко, Андрія Погудіна, Наталію Українець.

Комплексна подія завершилася конференцією трудового колективу, на якій було обгово-
рено два питання: про затвердження статуту університету в новій редакції та про затверджен-
ня змін у складі вченої ради. 

Прес-служба ХАІ

В останній день цього літа, 31 серпня, було 
проведено традиційну серію святкових заходів, 
яка стала своєрідною винагородою за докладені 
молоддю зусилля під час екзаменаційного періо-
ду, а також мотивувальним етапом напередодні 
першого навчального дня. Саме так, йдеться про 
День посвяти в студенти ХАІ.

Слід зазначити, що співробітники Центру 
зв’язків з громадськістю та прес-служби ХАІ не 
тільки фільмували захід фото- і відеокамерами, 
але й організовували прямий ефір на офіційному 
YouTube-каналі, ще й узявши на себе додатко-
ве завдання коментувати процес (ведуча – Ема 
Меркулова, оператор – Олексій Линник). Повний 
запис опубліковано на зазначеній платформі.

СТОРІНКА 4

СТОРІНКА 6
18 вересня в Харкові було проведено освітній 

парад з експериментами й винаходами, апарата-
ми й моделями – «Ніч науки». Двері закладів вищої 
освіти від полудня до сутінок були відкритими для 
всіх бажаючих, незалежно від віку й інтересів, і ко-
жен мав змогу вирушити в одіссею під час штилю. 
ХАІ традиційно взяв участь у проекті, який прово-
диться з 2013 року й отримує все більшу суспільну 
популярність.

Подію було організовано під патронатом в. о. 
голови Харківської міської ради Ігоря Терехова за 
підтримки Департаменту освіти й Департаменту по 
взаємодії з міжнародними агенціями та фінансови-
ми установами.

У ГОЛОВНОМУ КОРПУСІ ВІДБУЛИСЯ  
РОБОЧІ ЗАХОДИ Й ЦЕРЕМОНІЇ НАГОРОДЖЕННЯ
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KHARKIVAVIAFEST – 2021
28 серпня під оком гарячого сонця на аеродромі «Коротич» 

розпочався VII щорічний фестиваль KharkivAviaFest – гучна 
масштабна подія, присвячена Дню авіації України та 30-літтю 

незалежності України. У її межах відбулося повітряне шоу літаків 
і вертольотів малої авіації, стрибки з парашутом, розіграш квитків 

на польоти над аеродромом, багато наземних виставок і майстер-кла-
сів, концерт з живою музикою та інші заходи.

У фестивалі традиційно бере активну участь наш універ-
ситет. Уранці від ХАІ вирушили 9 автобусів зі співробітниками 
й студентами (близько 600 осіб). 

Слід зазначити, що видовищність цьогорічної експозиції 
alma mater суттєво зросла, адже поблизу звичних павільйо-
нів ХАІ з різнопрофільними малогабаритними розробками 
було вперше організовано пересувну виставку «Експо-Мобіл» 
з шістьма технічними експонатами:
yy моделі літаків МиГ-29 і Су-35, розроблені Науково-дослідним 

інститутом проблем фізичного моделювання (НДІ ПФМ);
yy турбовальний двигун ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е;
yy рідинний ракетний двигун РД-214 (8Д59);
yy радіолокаційний прицільний комплекс і кабіна літака МиГ-23.
З привітальними словами на сцені виступили началь-

ник Харківського аероклубу ім. В. С. Гризодубової Сергій 
Філатов, заступник голови Харківської обласної ради Альберт 
Кононенко, секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, 
а також ректор нашого університету Микола Нечипорук.

«Шановні присутні, я радий вас бачити, я радий, що цей 
святковий день нарешті настав! Сьогодні ми із задоволен-
ням станемо свідками тих див, які відбудуться в небі. 

Хочу всім нагадати, що вітчизняна авіація зароджу-

валася саме на Харківщині, і заслуги ХАІ в цьому складно 
переоцінити. Протягом 91 року наш університет готує 
професіоналів, які будують літаки та втілюють зухвалі мрії 
в реальність. 

Я бажаю всім вам піднесеного настрою та високого по-
льоту думки!» – промовив Микола Нечипорук на урочистому 
відкритті фестивалю.

Тест-драйви в парках автомобілів, дитячі майданчики 
з атракціонами, інтерактивні наукові демонстрації, виставки лі-
тальних апаратів (від вертольотів до гірокоптерів), павільйони 
з морозивом  – локації на будь-який колір, смак і звук.

Під час екскурсії виставковою зоною представники органів 
місцевого самоврядування звернули особливу увагу на ефект-
ну презентацію нашого університету. Оскільки діти з батьками 
з цікавістю спілкувалися з фахівцями різних факультетів, огля-
дали прибори й устаткування на стендах, а справжні любителі 
авіації з ентузіазмом чіпали руками конструктивно складні – 
а тому привабливі – експонати «Експо-Мобіл», біля яких потім 
влаштовували фотосесії, можна щонайменше стверджувати, 
що значні зусилля співробітників, спрямовані на тривалий під-
готовчий процес, виявилися не марними.

KharkivAviaFest – 2021 завершився 29 серпня. Сподіваємося, 
що всі бажаючі встигли насолодитися фігурами вищого 
пілотажу.

Центр зв’язків з громадськістю
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СВЯТО

1 вересня на площі Свободи в Харкові відбувся парад-карна-
вал, присвячений Дню знань. У масштабному заході взяли участь 
представники 213 шкіл, 28 закладів позашкільної освіти, а також 
22 заклади вищої освіти. ХАІ не міг не долучитися до видовищ-
ного шоу.

Захід складався з кількох умовних секцій. Після лебединого 
танцю під композицію «Вальс квітів» розпочалася театралізована 
хода учнів шкіл усіх районів міста в костюмах відомих міфоло-
гічних і казкових героїв, кінематографічних і мультиплікаційних 
маскотів з підводних царств, гарячих африканських пустель, 
привабливого таємницями Сходу тощо.

Услід за школярами проходили молоді хлопці й дівчата, які 
пізнають золотий плід найщасливіших років життя. Студентську 
спільноту нашого університету представляв духовий оркестр, 
який, крокуючи вздовж колон глядачів, грав на музичних ін-
струментах і зривав, немов сильний вітер капелюхи перехожих, 
оплески навкруги. Ще одна група хайовців була в натовпі сту-
дентів з інших вишів, але вигідно вирізнялася завдяки високим 
прапорам із символікою alma mater і фірмовою кричалкою, що 
не вщухала ані на секунду.

Після флешмобу на сцену вийшли ректори університетів. 
З промовою виступив секретар Харківської міської ради Ігор 
Терехов:

«Дорога молодь, виклада-
чі, учителі, батьки, ректори! 
Сьогодні в нас свято – День знань. 
Для двох поколінь розпочався но-
вий етап.

Покоління найбільш малень-
ких, першокласників, ми за руку 
відвели до школи. Спочатку їм 
буде дуже складно, хоча завдан-
ня будуть зовсім простими. 
Потім будуть нові завдання 
й нові рішення, і діти потроху 
дорослішатимуть.

Для першокурсників це – новий етап самостійного до-
рослого життя. Ви свідомо вибрали вищі навчальні заклади, 
і я вдячний вам усім за те, що ви вибрали саме харківські виші, 
тому що Харків – найкрутіше місто! Учитися в Харкові почес-
но, і ми разом з вами будемо мріяти, будемо втілювати мрії 
в життя!

Дорогі хлопці й дівчата, давайте привітаємо наших педа-
гогів, учителів, тому що саме вони дають нам багаж знань, 
який є необхідним у житті.

Сьогодні ми започаткували традицію, яка, я впевне-
ний, буде успішною – щорічно проводити карнавали знань 
1 вересня!»

Вітальне слово було передано голові ради ректорів Харкова, 
ректору ХНУМГ ім. О. М. Бекетова Володимиру Бабаєву. Він поба-
жав успіхів усім здобувачам освіти, а також наголосив, що цього 
року у вишах міста стали навчатися 15 000 нових студентів.

З легкої руки першокласниці залунали святкові дзвіночки. 
Подія завершилася випуском голубів і пострілами конфетті, во-
кально-танцювальними номерами й салютом.  

Випусковий редактор Максим Зубков

ХАРКІВСЬКИЙ ПАРАД З НАГОДИ ДНЯ ЗНАНЬ
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За добу до події біля головного корпусу співробітники 
університету розташували пересувну виставку «Експо-Мобіл», 
яка налічує шість технічних експонатів на причепах. До речі, 
у такому складі вона блискуче зарекомендувала себе на авіа-
фестивалі на аеродромі «Коротич», який проходив 28–29 серп-
ня. У майбутньому планується її кількісно розширити.

Першокурсники гуманітарно-правового факультету вирі-
шили даремно не гаяти часу й після знайомства з професор-
сько-викладацьким складом колективно позували перед 
фотокамерою.

Основна подія стартувала ввечері на стадіоні, і першими 
благодать від чистого неба без хмарового ярма й дощу відчули 
авіамоделісти. Їх показовий виступ розпочався о 1700: того часу 
на трибунах в очікуванні шоу вже зібралися студенти різних 
курсів. Услід за кордовими моделями юних учнів авіамодель-
ної лабораторії, яких готує до підкорення спортивних висот 
наставник Олексій Ігошин, у небесний простір занурилися ме-
тальні радіокеровані планери випускників.

Повною мірою оцінити красу польоту моделі можна, лише 
беручи до уваги обсяг конструкторської праці. Недарма веду-
чий Олександр Кушнаренко порівняв ці вироби зі скрипками 
Страдіварі: попри різні сфери застосування ці рукотворні ше-
деври потребують однакових великих зусиль і трепетного став-
лення авторів під час виготовлення.

Повернемося до стадіону, де показову естафету від авіа-
моделістів перейняла кафедра фізичного виховання, спор-
ту та здоров’я (№ 705). Професійні вміння на сцені й біля неї 
продемонстрували, зокрема, тхеквондисти (тренер – Віталій 
Олін), самбісти (тренер – Олег Заїка), баскетболісти (тренер – 

Елеонора Чек), штангі-
сти-викладачі кафедри Олег Слободянюк і Артур Дахно, 
а також боксери, кікбоксери (тренер – Олексій Самохін) 
і бійці «Козацького двобою» (тренер – Віталій Єрьоменко). 
Паралельно на стадіоні функціонували спортивні станції, де 
учасники конкурсів мали змогу виграти брендові сувеніри.

На завершення шоу глядачів порадувала блискуча пла-
стика майстра спорту з чирлідингу Маргарити Зінченко (тре-
нер  – Світлана Криворучко) і учасників колективу естрадного 
танцю «Бомбино».

Співробітники кафедри на чолі із завідувачем Олександрою 
Бакановою, яку напередодні свята нагородили почесною 
грамотою Харківської міської ради, успішно презентували 
університетські можливості з розвитку тіла й духу в межах як 
оздоровчої фізичної культури, так і багатопрофільного про-
фесійного спорту.

Близько 1900 розпочалася офіційна частина свята. Відповідно 
до багатолітніх традицій колони студентів-першокурсників з пра-
порами, барабанами й розігрітими голосовими зв’язками виру-

шили з навчальних корпусів до стадіону. Також туди почали 
свій рух представники керівництва університету, зокрема 
ректор Микола Нечипорук, проректор з наукової роботи 
Володимир Павліков, декани факультетів, які щиро раділи 
прибуттю нової зміни молодих і перспективних кадрів. 

До заходу долучилися представники міського й об-
ласного органів самоврядування, а саме заступник голо-
ви Харківської обласної державної адміністрації Роман 
Семенуха, заступник голови Харківської обласної ради 
Альберт Кононенко, секретар Харківської міської ради 
Ігор Терехов. 

Колони вишикувалися, гості обмінялися привітання-
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ми й вийшли на сцену. Відбулася гучна перекличка за факульте-
тами. Першим вітальне слово мав ректор університету Микола 
Нечипорук:

«Доброго вечора, шановні гості, студенти першо-
го курсу! Я вітаю вас із здобуттям середньої освіти 
й особливо з тим, що ви зробили новий упевнений крок 
і вступили до Національного аерокосмічного університету  
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»! 

Сьогодні ви поповнили славетну студентсько-викла-
дацьку родину. Я бажаю вам здоров’я, успіхів і терпіння.  
Я твердо впевнений, що коли ви отримаєте диплом нашо-
го університету, співбесіда під час працевлаштування на 
будь-яке місце роботи не передбачатиме конкурсної осно-
ви, адже випускників ХАІ як висококваліфікованих фахівців 
завжди високо цінують і беруть до себе беззастережно. 

Бажаю вам гарно провести цей вечір, гідно відсвяткува-
ти День посвяти в студенти й на високій ноті розпочати 
новий етап свого освітньо-наукового шляху!»

Після цього відбулося несподіване: наших першокурсників 
уперше привітав міністр освіти і науки України. З допомогою 
засобів відеозв’язку міністр Сергій Шкарлет звернувся до сту-
дентів ХАІ з мудрим напутнім словом і щирими побажаннями.

На посвяті дружня студентська спільнота відповіла йому по-
тужним одноголосним багатотисячним «Дякуємо!», і вже потім, 
у перший день нового навчального року, слова подяки в офі-
ційному листі міністру висловили Студентська рада і Профком 
студентів ХАІ.

…Наступним після ректора взяв слово Ігор Терехов:
«Доброго вечора, шановні першокурсники! Сьогодні ви 

вступаєте до дружньої, креативної спільноти ХАІ, із чим я 
вас вітаю! Навчатися в цьому виші почесно й складно одно-
часно. Але випускники ХАІ – висококласні фахівці, чи не так? 

Хлопці й дівчата, я бажаю вам стати справжніми сту-
дентами й хочу, щоб ви отримували тільки відмінні оцінки. 
На вас чекають найкрутіші знання, які  вам потім знадо-
бляться у житті, і найголовніше – я хочу, щоб ви стали кру-
тими харків’янами!  Зі святом вас!»

Альберт Кононенко також сказав кілька приємних слів на 
адресу тих, хто вирушає в академічні мандри безмежним мо-
рем пізнання:

«Шановні першокурсники! Я вітаю вас зі святом і бажаю 
натхнення й успіхів! Хочу зазначити, що ХАІ – це гордість 
Харкова, ХАІ – це кузня кадрів аерокосмічної галузі. Як сказав 
свого часу Костянтин Ціолковський, неможливе сьогодні 
стане можливим завтра, і це відповідальне завдання буде на 
ваших плечах. 

Нарешті, запам’ятайте лозунг, який стане для вас рідним: 
«ХАИ – это я, ХАИ – это мы, ХАИ – это лучшие люди страны!»

Зі святом!»
До привітань долучився Роман Семенуха:
«Шановний Миколо Васильовичу, шановні декани, викладачі, 

студенти ХАІ! Мені приємно бути сьогодні на цьому святі.
По-перше, хлопці й дівчата, ви зробили правильний вибір, 

оскільки цей університет – одна з найпрестижніших уста-
нов не тільки Харкова, а й України.

По-друге, хочу сказати, що ті роки, які ви проведете в цих 
стінах з величною історією, будуть для вас неповторними. Я 
закликаю брати від навчання в цьому університеті все мож-
ливе. Те, з яким багажем ви вийдете, цілковито впливатиме 
на ваше майбутнє.

Я вітаю вас зі святом, а університету бажаю процвітан-
ня й світового успіху!»

Після завершення привітань від гостей наші старшокурсни-
ки почали свій рух на увитому кульками автотранспорті вздовж 
колон. Декоративний електричний вогонь знань, зроблений 
студентами, аспірантами й випускниками факультету РЕКСІ, пе-
реходив із рук у руки новоспечених дегустаторів граніту науки. 
Під час церемонії кожне незнання постраждало.

Вечір наступав на п’яти, досить швидко потемнішало. 
Організувавши черговий бунт проти тиші, колони студентів 
презентували себе в танцювальному флешмобі, до якого вони 
ретельно готувалися. Ефектні рухи тілом під сучасні музичні 
треки привернули увагу жителів різного віку з усього району: 
людей на стадіоні стало дуже багато.

Свій внесок до запального флешмобу зробили представни-
ки запрошених танцювальних студій. У номерах повітряної гім-
настики злилися драйв, тендітність і пристрасть.

У цей час на сцені сяяла ведуча, енергоневичерпна Шамсійя 
Мусаєва – людина марки Duracell, яка задавала ритм і підбадьо-
рювала студентську юрту на нові звершення. 

Завершальними елементами культурної програми стала 
світлодискотека з генератором снігу й лазерним шоу, а близько 
2200 на стадіоні запалали єднальні літери «ХАІ НАЗАВЖДИ».

У добру путь!  
Випусковий редактор Максим Зубков
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ЯК ПРОХОДИЛА ЦЬОГОРІЧНА  
«НІЧ НАУКИ»

Святкова програма розпочалась у сквері на площі Свободи. 
У виставковій зоні біля фонтану навчальні установили розмісти-
ли презентаційні стенди. Головною функцією частини експозицій 
було створення розважальних ситуацій, інші змушували відвіду-
вачів задуматися над тим, як функціонує певний апарат. 

ХАІ вигідно вирізнявся на тлі інших учасників завдяки орга-
нізованій пересувній виставці «Експо-Мобіл». Було доставлено 
чотири причепи з такими експонатами:
yy моделі літаків МиГ-29 і Су-35;
yy турбовальний двигун ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е;
yy ракетний двигун РД-214 (8Д59).
«Увага гостей до нашої виставки збільшилася, коли вже 

стемнішало. До нас підходили багато іноземців з переклада-
чами. Вони погано розуміли, що відбувається, і думали, що по-
трапили на авіаційне шоу!

Слід зазначити, що великі за розмірами експонати при-
везли тільки ми – наш внесок у «Ніч науки» був унікальним. На 
мою думку, вокально-інструментальний або хореографічний 
номер на сцені, із яким ми могли би виступити, запам’ятався 
би присутнім набагато менше.

Коли я розмовляв з людьми біля наших причепів, я казав їм, 
що все це вони зможуть побачити в ХАІ у ще більшому масш-
табі. Дехто цілеспрямовано приїжджав до нашого універси-
тету, щоб подивитися на авіаційну техніку. Оригінальних 
лабораторій, які є на наших профільних факультетах, більше 
ніде не знайти.

Коли ми залишали площу, представники департаментів 
дякували нам за нашу роботу. Це – відмінний результат!» – 
розповів керівник групи з питань організації агітаційно-профорі-
єнтаційної роботи, к. т. н. Андрій Маковецький. 

Серію урочистих заходів з помпою відкривав марш барабан-
щиць з ХНУ ВС і виступ «божевільних учених», які проводили хі-
мічні експерименти. На сцену вийшли ректори харківських ЗВО, 
привітальне слово промовив Ігор Терехов: 

«Доброго дня, дорогі хлопці й дівчата, шановні ректо-
ри, викладачі, харків’яни! Сьогодні чудовий день: ми прово-
димо «Ніч науки». Друзі, ви будете подорожувати багатьма 
закладами вищої освіти, і переконаєтеся, що Харків – інтелек-
туальне місто.

Я впевнений, що багато з вас стануть знаковими ученими, 
які будуть прославляти не тільки наше місто, але й Україну. 
Дивіться, учіться, дерзайте – усе у вас вийде! Зі святом!»

Програму в центрі міста продовжили танцювальні висту-
пи – комусь, хто щедрий на оплески, вистачало й цього, – тоді 
як перші автобуси з відвідувачами вирушили за маршрутами. 
Ректор ХАІ Микола Нечипорук оглянув виставкову зону, поспіл-
кувався з дітьми й батьками, а потім повернувся до alma mater.

Настав вечір. Біля головної прохідної ХАІ куратори за факуль-
тетами з мікрофонами й інформаційними листівками очікували 
на екскурсантів. 

Відповідно до програми гостям було запропоновано відвіда-
ти в різних корпусах такі заходи, як «Перспективи впровадження 
сонячної енергетики», «Креативний хаб “Віртуальна реальність 
в освіті”», «Виставка-презентація “Системи управління та авто-
матизація, IT-технології та обчислювальний інтелект, метрологія 
і менеджмент якості продукції”» та інші.

Кілька слів щодо координації гостьових груп сказав заступ-
ник декана факультету літакобудування з навчально-виховної 
роботи Антон Григорович:

«Мої обов’язки були дуже простими. Я, можна сказати, як 
диспетчер зустрічав відвідувачів, з’ясовував їхні інтереси, да-
вав поради, а волонтери супроводжували їх на факультети.

На першому факультеті присутнім дуже сподобалися 
розробки кафедри інформаційних технологій проектуван-
ня: науковці демонстрували дрони в польоті. Разом із тим 
увагою не обійшли кафедру технологій виробництва літаль-
них апаратів з підготовленими до демонстрації технологі-
єю 3D-сканування й зварюванням п’ятикопійкових монеток. 
Ажіотаж був також у залі конструкцій літаків і на кафедрі ав-
томобілів та транспортної інфраструктури.

ХАІ надає широкий спектр освітніх послуг, наукомістких 
робочих технологій і розробок. Своїм студентам ми виклада-
ємо глибокий теоретичний матеріал, який добре поєднуєть-
ся з практикою, тому люди в «Ніч науки» мали змогу оглянути, 
помацати, покрутити багато технологічно складних кон-
струкцій і виробів.

У майбутньому ми будемо раді попрацювати з учасника-
ми подібних заходів на загальноміському рівні, а також кон-
кретно з представниками шкіл різних міст і областей».

Кількість автобусів, які приїжджали до ХАІ, ніхто точно не 
рахував. Проте є відомою кількість шкіл, що відвідали наш уні-
верситет, – 55. Це – офіційна інформація з Департаменту освіти, 
представники якого супроводжували гостей під час подорожей. 
Щонайменше одна тисяча гостей різного віку подорожувала ма-
льовничими алеями, лабораторіями й ледве встигала дивитися на 
всі боки.

Заступник декана з навчально-виховної та навчально-органі-
заційної роботи, з довузівської підготовки та питань набору на 
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факультеті авіаційних двигунів Ксенія Фесенко поділилася дум-
ками стосовно події: 

«Я «курирувала» локації, організовувала роботу волонте-
рів – студентів старших курсів, працювала із завідувачами 
кафедр факультету. Ми готувалися до цієї події дуже добре, 
лабораторії та класи для демонстрації результатів науко-
во-технічної діяльності наші фахівці вибрали ще в червні.

Найбільш популярною була локація «Світ потужних авіа-
ційних двигунів». Інтерес з боку гостей був також до лабора-
торії робототехніки.

Ми змогли провести заходи на високому рівні. Про це ча-
сто казали відвідувачі, які добре оцінили загальний стан 
території, корпусів, об’єктів у межах презентації, і, на мою 
думку, нашим козирем стала доброзичливість.

До моторного корпусу завітало багато дітей не тільки 
з 11-х, а й 9-х і 10-х класів. Сподіваюся, вони запам’ятають, 
що ХАІ – це чудово, і у відповідальний момент зроблять пра-
вильний вибір».

В імпульсному корпусі було відкрито двері залу конструкцій 
вертольотів. Навчально-лабораторний корпус привертав увагу 
любителів далеких космічних подорожей. У радіокорпусі фа-
культети СУЛА й РЕКСІ спільно провели виставку з демонстраці-
єю комп’ютерних технологій, БПЛА, пристроїв з технічним зором 
і стендових радіоелектронних установок.

На першому поверсі головного корпусу розташувався фа-
культет програмної інженерії та бізнесу зі стендами для май-
стер-класів з програмування та азів менеджменту. На другому 
поверсі відвідувачі ознайомлювалися з діяльністю гуманітар-
но-правового факультету, який представляли кафедри права 
(імітація місця злочину й моделювання розслідування) і психоло-
гії (тестування на детекторі брехні).

Попри тривалу перерву в очній участі в «Ночі науки» і спорід-
нених за духом Днях відкритих дверей фахівці нашого універси-
тету змогли високопрофесійно провести суботню серію заходів.  

«Школярі й учителі приїжджали або виділеними міською ра-
дою автобусами, або діставалися самостійно на громадському 
транспорті. О 2145 від нас виїжджав останній автобус, а люди 
ще приходили й хотіли потрапити на територію! Ми поясню-
вали, що в цей час уже нікого не пропускаємо. Коли я сам зби-
рався повертатися додому близько 2200, бачив, що принаймні 
в літакобудівному корпусі ще світилися вікна. Хочу сказати, що 
загалом наші технічні факультети були на висоті.

З огляду на профорієнтаційні цілі День відкритих дверей 
є ефективнішим за «Ніч науки», при цьому передбачається 
більш глибока індивідуальна робота. На цей захід приходять 
з більшим розумінням справи ті люди, які вже неодноразово 
чули про ХАІ, плідно спілкувалися з нашими фахівцями у своїх 
школах. «Ніч науки» слід уважати базовою профорієнтацій-
ною роботою, своєрідним передоднем Дня відкритих дверей.

Звичайно, мушу назвати й певні недоліки нашої роботи. 
Нам слід попрацювати над логістикою пересування терито-
рією ХАІ. Один маршрут для всіх – не вихід.

Є різні типи людей. Одні добре знають, куди й навіщо вони 
завітали. Наприклад, нашими гостями стали, зокрема, діти, 
які мали неабиякий інтерес до галузі права, і для них не було 
сенсу організовувати екскурсію всіма корпусами й факульте-
тами, адже вони б задрімали під час ходьби.

Ще один мінус, який назвав ректор Микола Нечипорук, – 
відсутність табличок для причепів. Гості бачать експонат, 
але для кращого розуміння того, з чим вони мають справу, їм 
необхідно додаткове інформаційне повідомлення», – резюму-
вав Андрій Маковецький.

Прес-служба ХАІ

З ПОВНОЮ ВЕРСІЄЮ  
МАТЕРІАЛУ МОЖНА  

ОЗНАЙОМИТИСЯ,  
СКОРИСТАВШИСЬ 

ПОСИЛАННЯМ.
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17 вересня ХАІ відвідали представники Національного фон-
ду досліджень України на чолі з виконавчим директором Ольгою 
Полоцькою. Вона розповіла, як удосконалюється робота устано-
ви, які конкурси за технічними й соціогуманітарними науками 
вже успішно завершено, а які буде розпочато незабаром.

Візит експертів викликав жвавий інтерес учених універси-
тету. На засіданні, яке відкривав ректор ХАІ Микола Нечипорук, 
були присутніми проректор з наукової роботи Володимир Павліков, начальник міжнародного відділу Ірина Штейміллер, 

декани, завідувачі кафедр і відповідальні за наукову діяльність 
на факультетах. Присутні поставили чимало цікавих запитань, на 
які Ольга Полоцька дала ґрунтовні відповіді.

«Фонд динамічно розвивається, і ми плануємо брати ще 
більш активну участь у науковій роботі, адже ХАІ має вели-
кий потенціал. Двоє наших учених з 2020 року вже очолюють 
проекти, це – завідувач кафедри теоретичної механіки, ма-
шинознавства та роботомеханічних систем Олег Баранов 
і професор кафедри математичного моделювання та штуч-
ного інтелекту Сергій Яковлєв. 

Найближчим часом плануємо презентувати експер-
там фонду ще кілька нових проектів», – розповів Володимир 
Павліков.

Прес-служба ХАІ

22 вересня в імпульсному корпусі нашого університету 
відбулося вручення сертифікатів третій групі випускників кур-
су «Оператори наземних засобів керування безпілотними лі-
тальними апаратами».

Протягом одного місяця з учасниками проводилася глибо-
ка індивідуальна робота. Співробітники СКБ ХАІ Євген Цинка 
й Сергій Пархоменко викладали теоретичний матеріал з радіо- 
обладнання, основ аеродинаміки й конструкції БПЛА, техніки 
безпеки, після чого слухачі працювали з тренажером (симуля-
тором польоту), а також практикувалися на живій техніці.

«Учасники добре себе виявили. Після вивченої теорії та 
практичних занять вони успішно склали заліки. Зупинятися 
ми не плануємо, будемо раді бачити на наступних курсах 
усіх – від студентів до викладачів!» – зазначив співробіт-
ник СКБ ХАІ Сергій Пархоменко. 

Начальник СКБ ХАІ Олександр Тюрін привітав операто-
рів і вручив їм сертифікати. Випускники подякували виклада-
чам за професіоналізм і створену дружню атмосферу. Один 
з операторів, Володимир Літаров, розповів, що із задоволен-
ням пройшов програму, дізнавшись про неї з опублікованого 
2020 року в соціальних мережах університету інтерв’ю з пер-
шими випускниками.

Кілька слів сказав інший випускник курсу Олександр 
Бабішин:

«Про БПЛА відомо давно (перший квадрокоптер здійс-
нив політ ще в 20-х роках минулого століття), але сьогодні 
цей вид техніки стрімко розвивається й використовується 
для багатьох цілей, від сільськогосподарських до військових. 
У світі зростає популярність великих дронів, які можуть пі-
діймати одного пасажира. Відповідно до цього експерти роз-
глядають варіанти реалізації своєрідних аеротаксі. 

Я вважаю, що цю техніку слід вивчати, розуміти, що 
саме робить її такою особливою. Один з моїх невеликих кро-
ків у цьому напрямі – проходження курсу. Дякую всім за нада-
ну можливість!»

Випусковий редактор Максим Зубков

ВІЗИТ ПРЕДСТАВНИКІВ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ

СЛУХАЧІ КУРСУ ОПЕРАТОРІВ 
ДРОНІВ ЗАВЕРШИЛИ НАВЧАННЯ  
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