
ШАНОВНІ КОЛЕГИ, СТУДЕНТИ!  
ДОРОГІ ДРУЗІ ХАІ!

Щиро вітаю Вас з Новим роком!
Від усієї душі бажаю великих справ, 

доброї вдачі, міцного здоров’я та вірних 
друзів.

Нехай прийдешній 2020 рік принесе 
усім мир і спокій, взаєморозуміння і про-
цвітання, достаток і добробут, тепло 
і затишок.

Від усього серця зичу Вам злагоди, но-
вих професійних звершень та особисто-
го щастя. Нехай радісний настрій цих 
святкових днів збережеться на цілий рік!

Ректор ХАІ Микола Нечипорук

90-річчя від дня заснування  
Національного аерокосмічного університету  

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
буде відзначатися на державному рівні.

(Постанова Верховної Ради України № 2364 від 03.12.2019)
Святкування на загальнодержавному рівні річниць важливих подій у суспільно-по-

літичному житті України та ювілеїв видатних осіб є важливою складовою державної 
політики національної пам’яті, що сприяє консолідації суспільства. 

Кабінету Міністрів України рекомендується створити організаційний комітет зі 
святкування пам’ятних дат і ювілеїв 2020 року та розробити й затвердити відповід-
ні плани заходів. 

Профільним міністерствам (освіти і науки; культури, молоді та спорту; закор-
донних справ) рекомендовано проводити в навчальних закладах уроки, виховні години, 
засідання за круглим столом, конференції та інші тематичні заходи, приурочені до 
пам’ятних дат і ювілеїв; включити відповідні теми до переліку конкурсів МАН, а також 
до рефератів, курсових і дипломних робіт у навчальних закладах; забезпечити орга-
нізацію в закладах культури тематичних виставок, експозицій, присвячених пам’ят-
ним датам і ювілеям; опрацювати питання щодо завчасного включення найбільш 
визначних дат української історії до списку знаменних дат ЮНЕСКО.  Також рекомендо-
вано Держкомтелерадіо створювати тематичні теле- і радіопередачі й висвітлюва-
ти заходи із відзначення пам’ятних дат і ювілеїв. 

ПАТ “Укрпошта” запропоновано видати поштові конверти й марки, 
а Національному банку України – виготовити ювілейні монети з нагоди пам’ятних 
дат і ювілеїв 2020 року.

Газета виходить з жовтня 1930 р.
Випуск відновлено в березні 1998 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»

№ 12
27 грудня 2019 р.    



12 / 27 грудня 2019 р.

22

ЗВІТНО-ВИБОРНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПЕРВИННОЇ 
ПРОФСПІЛКОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ХАІ

26 листопада відбулася звітно-виборна конференція 
первинної профспілкової організації Національного ае-
рокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». 
Комітет профспілки університету звітував про резуль-
тати своєї діяльності за період з листопада 2014 р. до 
листопада 2019 р.

З доповідями виступили голова профкому Ю. І. Жебель, 
голова ревізійної комісії ППО О. Л Омельченко, голова проф-
спілкового бюро факультету № 6 Бондарєва Т. І., голова куль-
турно-масової комісії А. Є. Прилуцька.

На конференції також був присутнім ректор університе-
ту Микола Васильович Нечипорук. Він привітав усіх делега-
тів і членів профспілки. Побажав і надалі профспілкам плідно 
взаємодіяти з адміністрацією університету, захищати права 
працівників і не зупинятися на досягнутому. Ректор від свого 
імені нагородив 16 профспілкових активістів, співробітників 
університету почесними грамотами за високий професіоналізм, 
багаторічну плідну роботу із захисту трудових і соціально-еко-
номічних прав та інтересів працівників освіти. Ю. І. Жебель від 
імені Харківської обласної організації профспілки працівників 
освіти і науки України разом з М. В. Нечипоруком відзначив ва-
гомий особистий внесок у розвиток соціального партнерства 
з профспілкою: 
yy Воробйова Юрія Анатолійовича, помічника ректора із 

забезпечення якості освіти;
yy Дурнєва Олександра Миколайовича, начальника відділу 

кадрів;
yy Ковалів Олену Олександрівну, головного бухгалтера.
За багаторічну й сумлінну працю, професійну компетент-

ність, значний особистий внесок у вирішення питань соці-
ально-економічного захисту членів профспілки відзначено 
Харківською обласною організацією профспілки працівників 
освіти і науки України:

yy Бондарєву Тетяну Іванівну, доцента кафедри менедж-
менту, голову профспілкового бюро факультету програмної 
інженерії та бізнесу;
yy Спасителева Якова Яковича, завідувача лабораторії ка-

федри публічного управління та підприємства, голову комі-
сії з охорони праці первинної профспілкової організації;
yy Харченка Андрія Анатолійовича, завідувача лаборато-

рії відділу заочної освіти, голову профспілкового бюро апара-
ту управління.

Конференцією було прийнято таке рішення:
1. Визнати задовільною роботу комітету первинної профспіл-

кової організації Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» за звітний період з листопада 2014 р. 
до листопада 2019 р.

2. Затвердити звіт контрольно-ревізійної комісії ППО ХАІ.
3. Обрати головою ППО ХАІ Ю. І. Жебеля.
4. Обрати заступником голови ППО ХАІ Є. М. Якушеву.
5. Обрати комітет ППО ХАІ у складі 20 осіб.
6. Обрати ревізійну комісію ППО ХАІ у складі О. Л. Омельченко, 

С. М. Ковалішиної, Є. В. Коваль.
7. Обрати до складу обласного комітету Харківської облас-

ної організації профспілки працівників освіти і науки України 
Є. М. Якушеву.

8. Обрати делегатом від ППО ХАІ профспілки працівників осві-
ти і науки України на конференцію Харківської обласної органі-
зації профспілки працівників освіти і науки України Ю. І. Жебеля, 
Є. М. Якушеву, Т. Г. Машукову.

Заступник голови ППО ХАІ  Є. М. Якушева
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8 грудня в ігровій залі ХАІ баскетбольний клуб «XXI век» 
святкував своє 20-річчя. Захід організував віце-президент 
Валерій Борисенко за підтримки випускників університету.

Недільна програма складалася з трьох частин:
yy виступ команди дівчат з Юнацької баскетбольної 

ліги (зазначимо, що цього року вони стали чемпіонками 
України у своїй категорії);
yy матч Вищої ліги (жінки) між командами «XXI век» 

і «Вінницькі блискавки»;
yy матч між випускниками 80-х і 90-х років, а також 

конкурси й церемонія нагородження.
Після гри дітей відбулася боротьба між нашими й вінницьки-

ми дівчатами: 7 грудня гості з Вінниці перемогли БК ХАІ з рахун-
ком 72 : 65, тому «XXI век» чекав на реванш, і 8 грудня наш клуб 
зміг завдати поразки у відповідь, символічно випередивши су-
перниць більш ніж на 20 очок: гра закінчилася з рахунком 88 : 66.

Ректор Микола Нечипорук провів офіційну церемонію на-
городження, відзначивши медалями й вимпелами всіх тих, хто 
протягом багатьох років працював на благо розвитку команди.

«Коли дівчата вже зіграли свій матч, ми запроси-
ли хлопців-випускників 80-х і 90-х років на поле, щоб 
вони провели товариську боротьбу. Звичайно, вони 
вчилися в ХАІ тоді, коли ще й клубу не було. Але це – 
мій власний «багаж». З цими, зараз уже чоловіками, я 
двічі ставав чемпіоном СРСР серед авіаційних вишів. 
Ми й досі з ними в гарних стосунках, і, чесно кажучи, 
без їх фінансової допомоги не було б ніякого свята», – 
зізнався Валерій Борисенко. Він додав, що «молоді ви-
грали в матчі з розривом у 8 очок».

Зрештою настав зірковий час для кожного з присутніх: за 
перемогу в конкурсах (кидання м’яча зі штрафної лінії та вико-
нання трьохочкових) нагороджували пам’ятними статуетками. 
Будь-хто навіть з глядачів міг підійти до кошика й випробувати 
себе. Влучення – перехід у наступне коло, промах – вибування 
з гри. У конкурсах перемогли дівчина із Запоріжжя й випускник 
четвертого факультету ХАІ.

«Хочу сказати, що ок-
ремо наш колектив пиша- 
ється вихованкою Олександ-
рою Чек, яка зараз грає в скла-
ді збірної України з баскетболу.  
До речі, її матір, Елеонора Чек, є головним тренером ко-
манди ХАІ», – наголосив віце-президент.

Приємно спостерігати за спортсменами, які із задоволен-
ням виступають від імені ХАІ. Але в історії нашого баскетболь-
ного клубу було не все гладко.

«Клуб створено з ініціативи ректора Володимира 
Кривцова й першого проректора Якова Карпова 
1999 р. Тоді були складні часи, доводилося багато гро-
шей, сил і енергії вкладати в цю справу. Тобто двоє 
людей тримали на своїх плечах увесь клуб», – розпові-
дає Валерій Борисенко.

За свою історію БК «ХАІ» багато разів змінював спонсо-
рів і назву. Спочатку, ще на момент заснування, його знали 
як «Сателіт», на базі якого виступали дівчата з двох закладів: 
нашого університету й ХНПУ імені Сковороди. Потім були 
назви «ШВСМ», «Music Land», «Техекс-газ», «Прогрес», «БК ХАІ 
Харківська область» і нарешті «XXI век».

Клуб також мав великі складнощі з гравцями, які лишали ко-
манду, і Валерій Борисенко ледве стримував розвал із середини.

«Так, були ми на самому дні. Але згодом станови-
ще виправлялося. Подробиць багато, усе не згадаєш, 
а загалом доводилося працювати в поті чола... Наші 
спортсменки почали виступати в жіночій Вищій лізі, 
а два роки тому дівчата посіли 7-ме місце в Суперлізі», 
– коментує успіхи команди віце-президент. 

Цього року БК ХАІ «XXI век» входить до трійки перших ко-
манд у турнірній таблиці жіночої Вищої ліги. Валерій Борисенко 
каже, що «результат поки що є гарним», але наголошує, що 
його треба закріплювати майбутніми перемогами. Сьогодні 
до основного складу команди входять 15 гравців і приблизно 
стільки ж дублерів, які згодом повноцінно змінять «сьогодніш-
нє покоління».

Випусковий редактор Максим Зубков

ЯК БАСКЕТБОЛЬНИЙ  
КЛУБ «XXI ВЕК»  

ВІДЗНАЧАВ  
ЮВІЛЕЙНІ 20 РОКІВ

Політ – природний стан баскетболіста
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ОБЛАСНИЙ ЕТАП X 
МІЖНАРОДНОГО МОВНО-
ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ 
СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ ТА 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

14 грудня в ХАІ відбувся обласний етап X Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студент-
ської молоді ім. Тараса Шевченка.

Цей конкурс щорічно проводиться в навчальних закла-
дах України з метою вшанування творчої спадщини великого 
Кобзаря, стимулювання учнівської та студентської молоді до 
вивчення української мови й літератури.

Рано-вранці до ХАІ почали прибувати учасники конкурсу. Їх 
було близько сотні з 29 навчальних закладів міста. Після реє-
страції студенти переходили до 307 аудиторії, де бібліотека ор-
ганізувала виставку української літератури.

Урочиста церемонія почалася з привітання ведучого 
Олександра Прокопенка конкурсантам і членам журі. Він за-
значив, що поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста 
мовами світу, у тому числі японською, корейською, арабською 
і міжнародною мовою есперанто. Це наочно продемонструвала 
група іноземних студентів ХАІ, з вуст яких прозвучав «Заповіт» 
вісьмома мовами світу.

До привітан-
ня приєднався за-
ступник директора 
департаменту осві-
ти і науки Харківської 
обласної державної 
адміністрації, началь-
ник управління осві-
ти і науки Володимир 

Ігнатьєв.
«Тарас Шевченко — 

геній, мислитель, про-
рок. Людина незвичайної 
долі й надзвичайного 

таланту. Людина, що здобула світову славу, звеличивши 
Україну та її народ. Шевченко підніс духовну велич і красу 
української мови, української культури на найвищий рівень, 
чим збагатив увесь світ».

Побажавши присутнім успіху й натхнення у виконанні кон-
курсної роботи, він зазначив, що минулого року Харків здобув 
сім перемог у цьому Всеукраїнському конкурсі. Для російсько-
мовного регіону це дуже непоганий результат, і він сподіваєть-
ся, що цьогоріч буде не гірше.

На підтвердження його слів ансамбль китайських студен-
тів ХАІ виконав пісню українською мовою. А вокальна студія 
співробітників ХАІ продовжила короткий концерт виконанням 
попурі з популярних українських пісень.

Наостанок голова журі кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г. С. Сковороди Юлія Лебеденко роз-
дала завдання конкурсантам.

РЕЗУЛЬТАТИ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ  
ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У конкурсі взяв участь 81 студент з вишів Харківщини. 
Завдання було поділено на три категорії: для студентів гумані-
тарних спеціальностей, курсантів вищих військових навчальних 
закладів і студентів негуманітарних спеціальностей. Сумарно за 
всі правильні відповіді учасник міг набрати 50 балів.

У секторі «студенти гуманітарних спеціальностей» «золото» от-
римала Світлана Мусійко (49,5 бала; Харківський національний пе-
дагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Учасники з ХАІ посіли 
такі місця: 5-те – Діана Тімашова (33,5 бала), 6-те – Павло Яременко 
(32,5 бала), 16-те – Станіслава Нікуленко (14 балів).  У секторі «кур-
санти вищих військових навчальних закладів» перше місце посіла 
студентка Національної академії Національної гвардії України 
(48 балів), а переможцем сектору «студенти негуманітарних спеці-
альностей» було визнано Анастасію Вінник з Харківської державної 
академії фізичної культури (47 балів).

Випусковий редактор Максим Зубков

«У ХАІ навчаються студенти з 50 країн світу.  
Ми їх вчимо не тільки дуже складній професії літако-
будівника, а й прищеплюємо любов до України й укра-
їнської мови», – підхопив естафету привітань ректор 
ХАІ Микола Нечипорук.
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ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ 
З КИТАЙСЬКОЇ 
НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ

На засіданні були присутніми ректор Микола Нечипорук, 
помічник ректора із забезпечення якості освіти Юрій Воробйов, 
декан факультету іноземних громадян Ігор Тараненко, завіду-
вач кафедри конструкції авіаційних двигунів Сергій Єпіфанов 
і начальник відділу міжнародних зв’язків Валерій Сікульський.

З боку візитерів були директор Українсько-китайського 
центру Альянсу «Один пояс – один шлях» Ding Shao Jie, ге-
неральний директор ТОВ «Пекінська міжнародна освітня 
технологія» Chen Ning Jing і виконавчий директор проекту 
будівництва й розвитку університету, інтеграції виробництва 
й освіти з іноземними ЗВО міністерства освіти КНР Ruan Zhi.

Гості з Пекіну приїхали, щоб дізнатися про науково-освітній 
процес, а також домовитися про обмін студентами, зокрема 
про можливості співпраці за програмою «2 + 2».

Микола Нечипорук наголосив, що ХАІ має плідні результати 
взаємодії з багатьма китайськими підприємствами й навчаль-
ними установами, і про це свідчить принаймні велика кількість 
студентів і аспірантів з Піднебесної, які цього року почали здо-
бувати знання в нашому університеті.

Перед початком реалізації спільних з ХАІ проектів делега-
ти планують підписати договори про співпрацю з авіаційними 
університетами південних регіонів держави й заручитися під-
тримкою Міністерства освіти КНР.

Наприкінці зустрічі візитери подивились ознайомче відео 
про ХАІ, обмінялися пам’ятними подарунками, зробили спільне 
фото й приєдналися до екскурсії аудиторіями літакобудівного 
й моторного корпусів.

Випусковий редактор Максим Зубков

За грудень ХАІ відвідало чотири делегації – з КНР, Кореї 
і Туреччини. Усі вони відпрацьовували питання співпраці 
з наукових та освітніх програм.

13 грудня до ХАІ завітали делега-
ти українсько-китайського центру 
Альянсу «Один пояс – один шлях». 
Зустріч з керівництвом університету 
відбулася в конференц-залі головного 
корпусу.

Ректору Національного аерокосмічного  
університету імені М. Є. Жуковського  
«Харківський авіаційний інститут»
Миколі НЕЧИПОРУКУ

Шановний пане Миколо!

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної ад-
міністрації висловлює щиру подяку особисто Вам, Воробйову Юрію 
Анатолійовичу — помічнику ректора із забезпечення якості освіти, 
Прилуцькій Аллі Анатоліївні — завідувачу кафедри документознавства 
та української мови, викладачам та студентам університету за значну 
роботу з підготовки та проведення обласного етапу X Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді іме-
ні Тараса Шевченка, що відбувся 14 грудня 2019 року на базі Вашого 
університету.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

З повагою, щиро 
заступник директора Департаменту,  
начальник управління освіти і науки         Володимир ІГНАТЬЄВ
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17 грудня тишу порушило гучне свято: факультет ра-
діоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомуніка-
цій святкував 60 років із дня заснування!

Шоу офіційно почалося о 14:00, і його «випередив» (зви-
чайно, за узгодженням) виступ духового оркестру: музиканти 
на першому поверсі головного корпусу розважали людей, які 
потроху збиралися перед дверима актової зали.

Гості проходили по червоній доріжці під коливання кульок, 
польоти конфетті, серпантину й ще чогось кольорового, що 
повністю відповідало веселому настрою. Глядачі мали змогу 
також сфотографуватися разом із «живими статуями» (пофар-
бованими в золотий і срібний кольори студентами з печатними 
платами в руках).

І ось нарешті люди зайняли місця, світло згасло. На велико-
му екрані демонстрували фільм про історію факультету від са-
мого заснування 1959 року й до сьогодні.

Факультет починався з кафедри аерокосмічних радіое-
лектронних систем, яка готувала й готує фахівців, здатних 
розробляти оптимальні засоби для керування літаком, раке-
тою, безпілотним літальним апаратом або навіть супутником. 
Щороку мрійні абітурієнти приходять сюди розбиратися в тон-
кощах телекомунікаційних процесів.

Кафедра радіоелектронних і біомедичних комп’ютеризова-
них засобів і технологій – другий структурний елемент РЕКСІ. 
Будування діагностичних і терапевтичних систем, розроблення 
програмного забезпечення для мобільних пристроїв, вивчення 
мікропроцесорної апаратури – головні напрями її діяльності.

На кафедрі комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки 
навчають сучасним IT, тонкощам різних мов програмування, 
роботі з хмарними системами. Кожний випускник – це ква-
ліфікований комп’ютерний інженер з широким технічним 
світоглядом.

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій 
ім.  О. О. Зеленського славиться власною науковою школою 
адаптивного стійкого цифрового оброблення сигналів і зо-
бражень у системах дистанційного зондування, мультимедіа 
й медичної діагностики, центром радіоелектронних і медич-
них пристроїв і технологій «ХАІ-МЕДІКА» та багатьма іншими 
здобутками.

Кафедра фізики – одна з найстаріших в університеті. Сам 
факт існування й послідовний розвиток штучного інтелекту, 
нейромереж, космічних апаратів можливі лише завдяки зви-
чайній і водночас чарівній точній науці, що описує природні 
явища й закономірності.

Відеоролик закінчився, увімкнули світло і на сцену вий-
шов гурт барабанщиць у карнавальних костюмах і капелюхах 
з пір’ям. Гуркіт стояв протягом кількох хвилин, але він був син-
хронним і від того, у певному розумінні, милозвучним. Дівчата 
додатково жонглювали паличками й прикрашали загальне 
звучання хореографією. Після бурхливих оплесків під софіти 
вийшов ректор Микола Нечипорук, який, між іншим, 1979 року 
закінчив п’ятий факультет.

«Доброго дня, шановні ви-
кладачі й співробітники, до-
рогі студенти! Сьогодні 
настав «пенсійний» вік фа-
культету № 5, із чим я вас 
і вітаю! Хоча слід сказати, 
що відпочивати йому нема 
коли, і сам він готовий ще 
довго досягати нових висот. 
Окрему вдячність висловлюю 
ректору Миколі Масленникову. 
Якби не він – факультету б не існувало.

Тоді, ще за часів партійного керівництва, на обласному 
рівні розглядалося питання про створення факультету 
в ХІРЕ. Його мали затвердити вже наступного дня на плано-
вому засіданні. І ось на свій страх і ризик ректор Масленников 
приїжджає до міністерства, довго спілкується й насамкінець 
доби підписує там наказ про створення п’ятого факульте-
ту в ХАІ. Тож треба бути вдячними цій великій людині».

Привітні слова сказав і декан факультету Олексій Одокієнко. 
Почалася церемонія нагородження працівників почесними 
грамотами від ректора та адміністративних органів місцевого 
й обласного рівня. Наступним говорив проректор з наукової 
роботи, екс-очільник факультету РЕКСІ Володимир Павліков, 
який перелічив усіх деканів за 60 років і стило охарактеризував 
діяльність кожного з них.

ЯК ФАКУЛЬТЕТ РЕКСІ  
 ВІДСВЯТКУВАВ СВІЙ 
60-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ
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Услід за проректором перед публікою зі словами вдячно-
сті й гордощі виступали спеціально запрошені гості, які так чи 
інакше пов’язані з факультетом:
yy директор харківського центру розробки IT-компанії 

SoftServe Геннадій Букшевалов;
yy заступник директора Інституту радіофізики й електроніки 

ім. О. Я. Усикова Юрій Логвінов;
yy директор Харківського радіотехнічного коледжу 

Костянтин Стрюк;
yy керівник освітніх програм EPAM у Харкові Денис Гриньов;
yy начальник відділу інформаційних технологій Іркутського 

авіаційного заводу Євген Соловій;
yy начальник НДІ радіосистем у м. Житомирі Леонід Кравець.
Ще один гість – директорка школи-інтернату № 13 Галина 

Михайленко, яка разом із вихованцями подарувала дека-
ну Олексію Одокієнко великий торт, зроблений спільними 
зусиллями.

Почалася друга частина вечора. У повній темряві студенти 
проводили лазерне шоу, перетворюючи зеленими точками ак-
тову залу на справжній планетарій.

Після ввімкнення світла хлопці й дівчата розіграли жартівну 
сцену про незвичайні будні на заняттях у радіокорпусі: диво-
вижним чином компанія друзів перемістилася на багато років 
уперед у космічний простір.

Потім публіку вбив одним махом чаклунський танець за 
участю викладачів факультету й декана власною персоною. 
Цікаво, що учасники в цей момент були вдягнуті в мантії ви-

пускників, а в руках вони тримали указ-
ки-чарівні палички, немов опинившись 
у кіновсесвіті про хлопця-чаклуна Гаррі 
Поттера.

Програма продовжувалася. Глядачі 
весело аплодували виконавцям піс-
ні «Трава у дома». Дехто із середніх рядів 
увімкнув ліхтарик на телефоні, і через 
кілька секунд зал перетворився на поле 
зі світлячками. Додатково порадував 
публіку хореографічний номер, коли 
в повній темряві учасники танцювали 
в костюмах з ілюмінацією, так що було 
видно лише контури їхніх фігур.

Наступні артистичні епізоди 
в творчому відношенні були вкрай різ-

номанітними: аудиторія, затамувавши подих, спостерігала за 
акробатичними трюками, махала долонями в такт репу й при-
слуховувалася до роздумів студентів і викладачів у форма-
ті «відеозвернення з екрану» про те, що буде являти собою 
факультет через 10 років.

Учасники, зібравшись на сцені в повному складі, закінчи-
ли на високій ноті, яка навіть Монсеррат Кабальє не снилася: 
піснею всіх часів і народів під назвою «Знай, это ХАИ!», яку ще 
1998 року проспівали учасники КВК – команди нашого універ-
ситету з однойменною назвою.

«Вітаю всіх студентів і викладачів зі святом! Бажаю твор-
чих успіхів і всього найкращого!», – сказав наостанок Олексій 
Одокієнко, нагородив організаторів і розрізав святковий торт, 
поставивши жирну крапку. Точніше не одну – цілих три!..

Випусковий редактор Максим Зубков
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НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ПРОФЕСОРА:
по кафедрі права – 1 посада, вимоги до претендентів: науковий ступінь – доктор юри-
дичних наук, учене звання – професор або доцент, стаж науково-педагогічної роботи – не мен-
ше 5 років, наявність наукових праць або навчально-методичних публікацій за фахом кафедри;

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДОЦЕНТА:
по кафедрі конструкцій і проектування ракетної техніки – 1 посада, вимоги до 
претендентів: науковий ступінь – кандидат технічних наук, учене звання – доцент або без 
звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років, наявність наукових праць або 
навчально-методичних посібників за фахом кафедри;

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА:
по кафедрі конструкцій і проектування ракетної техніки – 1 посада, вимоги до пре-
тендентів: освіта – вища за фахом кафедри, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 
3 років, наявність наукових праць або навчально-методичних посібників за фахом кафедри.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

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

ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17,  Національний аерокосмічний університет 

ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»,  ученому секретарю ради університету, тел. 788-40-32КО
Н
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НАД НОМЕРОМ ПРАЦЮВАЛИ
Сергій Ружинський,  

Тетяна Козіна,  
Максим Зубков,  

Олена Серьожкіна,  
Леонід Літвін

РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО 
ХК № 170 від 06.04.1994

(057) 788 48 47      pr@khai.edu
Номер підготовлено і зверстано  
в редакції  газети “За авіакадри”

вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна, 61070

ЗАСНОВНИК 
Національний аерокосмічний університет

ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
Номер віддруковано в друкарні  

ТОВ «Видавничий Будинок «Премьер»» т. (057) 720-20-97
Наклад 1000 пр. Замовлення №  12-19  

Газета розповсюджується безкоштовно

https://khai.edu/assets/files/Za_Aviakadri_2019_12.pdf

Цьогорічний конкурс «Вища 
школа Харківщини — кращі імена» 
уже традиційно проходив у стінах 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, до колон-
ної зали якого 13 грудня зібралися 
представники всіх вищих навчаль-
них закладів Харкова, щоб на 
урочистій церемонії вшанувати  
31 свого працівника.
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НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ  
«ВИЩА ШКОЛА ХАРКІВЩИНИ — КРАЩІ ІМЕНА -2019»

Кращих викладачів, керівників і співробітників вишів 
у Харківській області визначили вже у 21-й раз. усього за цей 
період було вшановано понад 1000 осіб. Вітаючи переможців, 
голова ХОДА Олексій Кучер зазначив багату історію і традиції, 
які має вища школа Харківщини, і наголосив на важливості 
продовження традицій і подальшого розвитку закладів вищої 
освіти.

«Харківська державна адміністрація в усьому буде 
йти назустріч закладам вищої освіти, бо для нас 
дуже важливо, щоб наш науковий та освітній потен-
ціал трансформувався на практичні досягнення», — 
сказав голова ХОДА.

Олексій Кучер також наголосив, що зараз Харківська об-
ласть у сфері вищої освіти і науки посідає провідні позиції не 
тільки на національних, але й на міжнародних теренах.

Цього року у 21-му конкурсі «Вища школа Харківщини – кра-
щі імена» взяли участь 147 науково-педагогічних працівників 
з 33 закладів вищої освіти. Кращих визначали в номінаціях «де-
кан факультету», «завідувач кафедри», «викладач гуманітарних 
дисциплін», «викладач фундаментальних дисциплін», «викла-
дач професійно-орієнтованих дисциплін», «науковець», «мо-
лодий науковець», «завідувач кафедри фізичного виховання», 
«директор (завідувач) бібліотеки». Рішенням обласної конкурс-
ної комісії затверджено кандидатури 31 переможця.

Серед дипломантів конкурсу були й представники нашого 
університету.

Почесну відзнаку отримала Надія Михайлівна Ткаченко, 
директор науково-технічної бібліотеки, і Лихоносова Ганна 
Сергіївна, професор кафедри фінансів.

Випусковий редактор Максим Зубков


